
Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 z dnia 2018-05-22 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu p.t. „Opracowanie i 

adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach 

trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu.” 

1. Charakterystyka Enduser’a (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) 

a. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przemysłu lakierniczego  i posiada 
zakład, na który składają się nieruchomości, budynki, budowle i urządzenia służące 
do prowadzenia działalności w zakresie lakierowania  położony w województwie 
śląskim lub do 80 km od siedziby Ekoinwentyka sp. z o.o. („Zakład”); 

b. Posiada tytuł prawny do dysponowania Zakładem, w tym nieruchomościami na 
których zakład jest posadowiony, w zakresie pozwalającym na wykonanie Umowy 
bez naruszania przepisów prawa, postanowień innych umów lub praw osób 
trzecich; 

c. Wyraża zainteresowanie efektami działania prototypowej Instalacji pod kątem 
wdrożenia w miejscach przez siebie wskazanych;  

d. W Zakładzie prowadzonym przez Oferenta panują warunki typowe dla rodzaju jego 
działalności, w ramach której Instalacja ma być używana;  

e. Zamierza uczestniczyć w realizacji Projektu jako użytkownik końcowy i odbiorca 
technologii na zasadach określonych w Umowie stanowiącej załącznik nr 1 do 
zapytania. 

f. Posiada lub przygotuje na czas niezbędną infrastrukturę do realizacji badań              
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta.  
Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. 

g. Instalacja badawcza będzie testowana dla gazów o charakterystyce: 
 Zanieczyszczenie LZO z przemysłu lakierniczego 
 Vg = 3000 – 10 000 m3/h 
 Stężenie LZO Cgwl <600 mg/m3 
 Temperatura oczyszczanych gazów  T = 260 – 310 K 
 Gazy nie mogą posiadać substancji inhibitujących procesy biodegradacji (np. 

pestycydy, metale ciężkie itp.) 
2. Opis wynajmowanej infrastruktury do badań: 

a. udostępnienie mediów w tym łącza internetowego i placu budowy, wykonanie 

fundamentów 4x4 m w oparciu o dostarczoną dokumentację (dokumentacja będzie 

udostępniona na prośbę oferenta przed złożeniem oferty), 

b. – podłączenie do wytypowanego strumienia gazów odlotowych zawierających opisana 

charakterystykę LZO w celu badań skuteczności biooczyszzania 

c. - podłączenie do sieci wody  

d. - podłączenie do sieci elektrycznej  (ZABEZPIECZENIE 25A - SIŁA) 

e. - wyznaczenie zespołu/osoby do współpracy z Ekoinwentyką do i podczas realizacji 

projektu 
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Opis technologii 
Przedmiotem oszacowania kosztów eksploatacyjnych jest działnie instalacji do biooczyszczania gazów odlotowych 

(z LZO/odorów)  powstających  w  przemyśle lakierniczym/odlakierowania. Indywidualnej instalacja z 

zastosowaniem Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego wykorzystującego procesy biooczyszczania gazów, 

gwarantującej wymaganą redukcję lotnych związków organicznych (LZO) powstałych w procesie technologicznym 

w/w zakładzie.  

Prowadzenie bioprocesu w niskiej temperaturze (~30
0
C) oraz ciśnieniu atmosferycznym skutkuje wieloma 

pozytywnymi efektami: 

1. Niskimi kosztami operacyjnymi prowadzenia procesu 

a. małym zużyciem energii 

b. brakiem konieczności stosowania katalizatorów małą awaryjnością instalacji 

c. niskimi kosztami obsługi, również ze względu na wysoki stopień automatyzacji procesu sterowania 

oraz monitoring on-line realizowany przez producenta 

d. brakiem opłat z tytułu emisji CO2 i NOx 

2. Długim okresem życia instalacji 

3. Brakiem zagrożeń wybuchem 

2. Wysokim stopniem redukcji zanieczyszczeń 

3. Wysoką efektywnością ekologiczną 

a. nie powstawaniem drugorzędowych zanieczyszczeń 

b. brakiem emisji NOx i CO2 

 

Cecha  korzyść 

Prowadzenie procesu w niskiej 

temperaturze (~30
0
C) oraz 

ciśnieniu atmosferycznym 

- Prowadzenie procesów w temperaturze ok 30
0
 C i przy ciśnieniu 

atmosferycznym powoduje kilkunastokrotne obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych w stosunku do metod klasycznych. 

- Prowadzenie procesu w niskiej 

temperaturze (~30
0
C) oraz 

ciśnieniu atmosferycznym 

- Urządzenie pozwala oszczędzać energię, a przez to obniżyć koszty 

eksploatacji i chronić środowisko naturalne. 

- Ze względu na łagodne warunki prowadzenia procesu technologia nie 

stwarza  zagrożenia wybuchem ( w porównaniu np.  z technologia 

spalania katalitycznego) przez co obniża koszty związane z koniecznymi 

pozwoleniami a także może być stosowana dla wyższych stężeń LZO 

- procesy są prowadzone przy 

zastosowaniu mikroorganizmów 

- Brak konieczności stosowania drogich katalizatorów i ich okresowej 

wymiany 

- brak konieczności drogiej utylizacji katalizatora 

- wysoka wydajność procesu K= 

99,9 % 

- pozwala spełnić wymogi m.in. Dyrektywy 1999/13/WE – dotycząca  

ograniczenia emisji LZO 

- wykorzystanie procesu 

biodegradacji polutantów 

- wysoka efektywność ekologiczna 

-brak emisji NOx, CO2 

- technologia bez odpadowa –  

czyste produkty „na końcu rury” 

- nie przesuwa zanieczyszczeń 

w inny obszar środowiska, co stawia nasz produkt na znakomicie lepszej 

pozycji w stosunku do konkurencyjnych, klasycznych metod: dopalania, 

absorbcji czy adsorpcji. 

- brak emisji NOx, CO2 - brak opłat z tytułu emisji CO2 i NOx 

- łagodne warunki prowadzenia 

procesu oraz wysokiej jakości 

materiały użyte do produkcji 

bioreaktora 

- Długi okres życia instalacji 

- mała awaryjność instalacji 

- Pełna automatyzacja procesu - Rozwiązanie nie wymaga stałego nadzoru przez pracowników firmy, co 

pozwala ograniczyć koszty jej eksploatacji. 

- monitoring on-line realizowany 

przez producenta 

- możliwość kontroli procesu a zarazem szybkiego reagowania ad hoc na 

potencjalne awarie lub czynniki zewnętrzne wpływające na założoną 

wydajność procesu; 
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- krótki czas reakcji serwisu 

- pełna kontrola wszystkich 

parametrów procesu 

- pozwala na długi i niemal bezobsługowy okres eksploatacji instalacji 

Szczegółowy opis rozwiązania technicznego 
 

Rys.1. Uproszczony schemat technologiczno – pomiarowy instalacji (bez uwzględnienia części hybrydowej) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: 
1) Dmuchawa/sprężarka zapewniająca przepływ  fazy gazowej, 2) Zawory, 3) System grzewczo chłodzący powietrza i recyrkulującej  fazy 

gazowej 4) Pre-filtry, 5) Przepływomierz gazowy, 6) Źródło cieczy uzupełniające ubytki r-ru soli mineralnych, 7) Odkraplacze, 8) Podstawa 
zbiornika bioreaktora 9) miernik poziomu cieczy w zbiorniku, 10) Pompa cieczy wraz z falownikiem, 11) przepływomierz cieczy, 12) 

Pompki dozujące r-ry utrzymujace wymagane środowisko życia mikroorganizmów, 13) Zraszacz, 14) Zawór spustowy reaktora, 15) Pompa, 

16) Zawory sprzężone z poziomami cieczy,17) pomiar parametrów istotnych dla procesu, R - ruszt wypełnienia, W- wziernik, ---- faza ciekła, 
--- faza gazowa,   

Uwaga: kształt bioreaktora oraz ilość jednostek w „baterii” bioreaktorów może zostać dopasowany do istniejącej infrastruktury 

przestrzennej 

 

Oferowane rozwiązanie techniczne obejmuje oczyszczanie gazów odlotowych w KBT o natężeniu  sumarycznym do 

5000 -7000 m
3
/h dla emitorów w przemyśle lakierniczym/odlakierowania. Uproszczony schemat działania 

kompaktowego bioreaktora został przedstawiony na rys.1.  

 

Wysokość pojedynczego reaktora dla emitora wynoszą Hmax= 9,0-11,0  m, średnica  dmax= 2,8-3,2 m. (uzależnione 

od dostępnej infrastruktury ) 
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Rys. 2. Rzut ideowy wizualizacji pojedynczego  bioreaktora. 

 

 Uwaga: kształt bioreaktora może zostać dopasowany do istniejącej infrastruktury przestrzennej 

 

Sterowanie procesem 
Szafa zasilająco-sterownicza zostanie zaprojektowana i zlokalizowana w obrębie instalacji. 

Do sterowania procesem będą zastosowane sterowniki połączone poprzez sieć ethernetową/internetową z 

komputerem wizualizacyjnym.  

 

Na instalacji przewidziano następujące blokady:  

- pompa poz.15 odpowiedzialna jest za utrzymanie odpowiedniego poziomu w zbiorniku poz.8,  

- pompa poz.12 regulacja pH w zbiorniku poz.8 

- pompa poz.10 – recyrkulacja cieczy w układzie  

- pompa 10 posiada układ regulacji obrotów 

Nastawy dozowanych porcji odbywają się automatycznie. 

Układy regulacji temperatury (czujniki temperatury, regulatory i aparatura elektryczna) kontrolowane będą z szafy 

sterującej. 

Nastawa regulowanej temperatury w nagrzewnicach/wymiennikach ciepła, na rurociągu roztworu soli przed 

bioreaktorem odbywać się będzie automatycznie. 

Sygnały analogowe z regulatorów temperatury (zamontowane w szafce sterowniczej) będą doprowadzone do 

sterownika w szafie głównej sterowniczej i ujęte na schemacie wizualizacyjnym. 

Sygnały awarii przepływu powietrza, awaria przepływu na ogrzewaniu, oraz awaria pomp zostaną doprowadzone do 

szafy sterowniczej. 

Dokładny opis sterowania ujęty będzie w instrukcji obsługi instalacji. 

 

Wizualizacja procesu 
Wizualizacja i zarządzanie procesem pozwoli na podgląd stanu instalacji i jego parametrów poprzez wymianę 

sygnałów ze sterownikiem zlokalizowanym w szafie sterowniczej. 

Komputer wizualizacyjny zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu obok instalacji lub miejscu wskazanym przez 

Inwestora. 

Na ekranie monitora wizualizacyjnego odwzorowany będzie schemat technologiczny. 

Na stanowisku wizualizacyjnym będzie kontrolowana, sterowana i wskazywana: 

- praca i awaria pomp  

 - regulowana temperatura przed kolumną absorpcyjną i nagrzewnicą poz.3, 

- pomiary ciśnienia na rurociągach w newralgicznych miejscach, przed i za kolumną absorpcyjną  

- pomiary przepływu powietrza  

- pomiar poziomu z sygnalizacją poziomu max i min w zbiorniku poz.8 

- sygnalizacja poziomu min krytycznego w zbiorniku poz.8 

- sygnalizacja poziomu max i min w zbiorniku poz.8 
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- pomiary temperatury w zbiornikach poz.8 i kolumnie absorpcyjnej 

- stężenie LZO na wyjściu 

- pomiar innych istotnych parametrów, 17. 

Sygnalizowane będą stany awaryjne przekroczenia nastawionych parametrów (zgodnie z wykazem obwodów 

pomiarowo-sygnalizacyjnych). Przewidziano możliwość podłączenia sygnału dźwiękowego. 

Dane do projektu 
Oferowane rozwiązanie techniczne obejmuje oczyszczanie gazów odlotowych o łącznym natężeniu  do 5000 - 7500 

m
3
/h dla w/w emitorów w hybrydowym kompaktowym bioreaktorze trójfazowym. Oszacowanie przygotowane w 

oparciu o dane: 

 Cgśr = 400 mg/m
3 

 

 temperatura gazów odlotowych – 273-303 K 

 przyjęto 5200  h/rok pracy 

 wymagane max stężenie  po oczyszczeniu Cgrmax < 50 mg/m
3
,  

Oczekiwany czas życia jednostki oraz Gwarancja 
Wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz nieobciążające warunki pracy instalacji pozwala ocenić oczekiwany 

czas życia instalacji na 20 lat. Ekoinwentyka sp. z o.o. udziela 12 miesięcnej gwarancji (z możliwością przedłużenia 

do 10 lat) na przedmiot dostawy (nie dotyczy części i podzespołów handlowych gdzie obowiązuje gwarancja 

producenta). 

Czas wymiany kartridża/katalizatora 
Nie dotyczy 

Przewidywane średnie koszty operacyjne  
Przewidywane średnie koszty operacyjne  w skali roku przy pełnym obciążeniu (praca przez 5 dni w tygodniu, 16 

h/dobę) przedstawiono poniżej . 

 

Energia elektryczna          49 937 kWh/r  16 479 zł/rok 

Woda + ścieki                      72 m
3
/r    1 160 zł/rok 

Sole mineralne                      427 zł/rok 

Razem                      18 066 zł/rok  

 

Instalacja, ze względu na wysoki stopień automatyzacji jest w zasadzie bezobsługowa, nie wymaga zatrudnienia 

dodatkowego pracownika. Jest odporna na prowadzenie produkcji w cyklu nieciągłym,  w tym czasie sama 

podtrzymuje swoje działanie. Ponadto, proponujemy w ramach niniejszej oferty nieodpłatny, ciągły, zdalny 

monitoring wszystkich głównych parametrów jej pracy przez cały okres jej życia. 

Oddziaływanie na środowisko 
Zgodnie z założeniami  instalacja zapewni wymagane max stężenie  po oczyszczeniu Cgrmax < 50 mg/m

3
, dla gazu 

wlotowego do bioreaktora o średnim stężeniu nie większym aniżeli 400 mg/m
3
 

złoże - brak konieczności wymiany złoża i jego utylizacji 

NOx  - brak emisji NOx 

CO - brak emisji CO 

CO2 - brak emisji CO2 

H=   m - wysokość emitora ustalona w oparciu o uzgodnienie z inwestorem 

D=   m - średnica emitora (do ustalenia z inwestorem) 

 


