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OPIS TECHNICZNY 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna instalacji 

odpylania strefy przyjęcia odpadów komunalnych w hali sortowni na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, gm. Gniezno”. 

1.2. Informacje ogólne 

Inwestycja:  Budowa Instalacji odpylania strefy przyjęcia odpadów komunalnych w hali sortowni 

na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, gm. Gniezno. 

Lokalizacja: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, gm. Gniezno 

Inwestor: URBIS Sp. z o.o.,  

 ul. Chrobrego 24/25;  

 62-200 Gniezno 

 

W związku z koniecznością dostosowaniem instalacji do wymogów konkluzji BAT w niniejszym 

opracowaniu przedstawiono koncepcję odpylania hali sortowni. 

1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 

➢ Opis technicznych rozwiązań przyjętych dla uzasadnionego funkcjonalnie wariantu 

przewidzianego do realizacji z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej; 

➢ Przedstawienie założeń do sposobu realizacji zasilania w energię elektryczną, wode 

wodociągową, odprowadzanie ścieków technologicznych i wód opadowych; 

➢ Szacunkowe wyliczenie kosztów realizacji inwestycji;   

1.4. Materiały wyjściowe  

➢ Wytyczne Inwestora zgodnie z umową z dniu 10.09.2019 .r, pomiędzy URBIS Sp. z.o.o., a AK 

NOVA Sp. z o.o. 

➢ Ustawy i rozporządzenia, w tym: 

• Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych  dostępnych  technik (BAT)  w  odniesieniu do 

przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE.  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 

z późn. zmianami); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie technicznych 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 

z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami). 

➢ Katalogi urządzeń, armatury, przewodów i wyposażenia instalacji. 

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE  

Jednym z zagadnień opisanych w konkluzjach BAT (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 

2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych  dostępnych  

technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE) jest emisja do powietrza. W BAT 34 określono techniki 

ograniczające emisje zorganizowane do powietrza oraz określono ich następujące poziomy: 

 

Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do 

zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego 

przetwarzania odpadów 

Parametr Jednostka 

BAT-AEL 

(Średnia z okresu 

pobierania 

próbek) 

Proces przetwarzania 

odpadów 

NH3 (1) (2) mg/Nm3 0,3-20 Wszystkie rodzaje 

biologicznego przetwarzania 

odpadów 
Stężenie odorów (1) (2) ouE/Nm3 200-1 000 

Pył mg/Nm3 2-5 Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów Całkowite LZO mg/Nm3 5-40 (3) 

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję odpylania hali sortowni, spełniająca 

powyższe wymagania.  

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WENTYLACJI HALI SORTOWNI   

Dla potrzeb wentylowania hali sortowni w strefie przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów 

zmieszanych wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej zapewniającą. 

Przepływ powietrza wymuszony został poprzez wentylatory. Dla strefy przyjęcia odpadów w ścianie 

zewnętrznej hali zamontowano 6 osiowych wentylatory nawiewnych o wydajności 14535m3/h. 

Wywiew powietrza odbywa się dzięki wentylatorom dachowym. Zastosowano 10 wentylatorów 

dachowych o wydajności 8720m3/h każdy. Wentylatory nawiewne i wywiewne załączane są 

równolegle. Szafy sterownicze wentylatorów zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni budynku 

1C. Panele sterownicze zlokalizowano w pomieszczeniu sterowni budynku 1C. Natomiast w strefie 

hali instalacji sortowania, gdzie zlokalizowana jest linii sortownicza wraz z sitem obrotowym 

wyposażono w wentylację mechaniczną wyciągową, poprzez zastosowanie 10 wentylatorów 

dachowych o wydajności 1810m3/h każdy. Wentylatory przewidziane do pracy równoległej. 

Wentylatory uruchamiane w pomieszczeniu sterowni budynku 1C. W celu skompensowania 

powietrza usuwanego poprzez wentylatory zastosowano czerpnie ścienne.  
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Poniżej na rycinach do nr 1 do nr 3  przedstawiono zdjęcia istniejącego terenu.  

 
Ryc. 1 Hala sortowni – strefa przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów – widok nr 1 
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Ryc. 2 Hala sortowni – strefa przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów – widok nr 2 

 

 
Ryc. 3 Hala sortowni – strefa przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów – widok nr 3 
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Ryc. 4 Hala sortowni – strefa instalacji sortowania – widok na sito obrotowe 

 

4. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH 

CHARAKTERYZUJĄCYCH OBIEKTY I URZĄDZENIA WCHODZĄCE W 

SKŁAD PLANOWANEJ INWESTYCJI  

4.1. Wariant I 
 

Poniżej przedstawiono opis parametrów techniczno-technologicznych instalacji odpylania dla hali 

sortowni.  

W koncepcji przyjęto instalację odpylającą z filtrem podciśnieniowym wykonanym zgodnie z 

dyrektywą ATEX o wydajności 60.000m3/h. Taka wydajność pozwoli 4 krotnie wymienić powietrze 

w hali oraz odpylić sito obrotowe. Instalacja będzie działa niezależnie, bez połącznia z istniejącą 

instalacją wywiewno-nawiewną. Instalacja należy również wyposażyć w automatyczną klapę do 

mieszania powietrza, tak aby była możliwość zawracania powietrza do hali lub wyrzucania go do 

atmosfery (działanie systemu powinno być w pełni automatycznie). Dla poprawnego działania 

instalacji zalecane jest całkowite wyłączenie w strefie przyjęcia hali sortowni instalacji wentylacji. 

W koncepcji przyjęto lokalizację filtra obok hali sortowni, między osiami 12 i 13. Wentylator główny 

sterowany falownikiem żeby dopasować zużycie energii elektrycznej.  
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 Elementy instalacji odpylającej 

Filtr podciśnieniowy o następujących parametrach: 

▪ Wymiary ok. : dł. 5.400 mm, szer. 2.600 mm, wys. 9.900 mm, waga. 6.300 kg. 

▪ Wydajność zakładana: 60.000 m3/h 

▪ Worki filtracyjne: poliester PE 40 PP 25 AS, 400 g/m2, wykonanie antystatyczne, 

powierzchnia filtracyjna – min. 420 m2 . 

▪ Obciążenie tkaniny filtracyjnej: 130-140 m3/m2/h przy założonej wydajności. 

▪ Czyszczenie: czyszczenie sprężonym powietrzem 

▪ Opróżnianie: w stożkowym dnie umieszczony jest wygarniacz ślimakowy, nagarniający 

zebrany materiał do śluzy rozładowującej. 

▪ Drzwi serwisowe w części czystej  

▪ Drzwi inspekcyjne z dostępem do śluzy  

▪ Membrany eksplozyjne – 8 szt. 

▪ Membrany eksplozyjne – 2 szt. 

▪ Drabina z osłoną na plecy i podestem techniczny. 

▪ Filtr wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX 

 

Powrót powietrza.  

Elementy łączące filtr z wentylatorem oraz z wentylatora do hali (kanały prostokątne, kolana 

prostokątne kanały rozprężne z blachy perforowanej, klapa ppoż., klapa lato zima z napędem 

elektrycznym i tłumik hałasu).  

 

Kabina dźwiękochłonna 

100BH, wykonana z blachy ocynkowanej, wyłożona od środka niepalnym materiałem 

pochłaniającym dźwięk,. Kabinę wyposażyć w wentylator chłodzący wentylator główny oraz 

wibroizolatory dla wentylatora głównego. 

 

Konstrukcja wsporcza pod filtr 

Konstrukcja wykonana z profil HEB, cynkowana ogniowo 

 

Sterowanie instalacją 

▪ Elektryczna szafa sterująca, dla filtra i pozostałych urządzeń. 

▪ Zakres temperatury pracy szafy sterującej: min. 5°C, max. 55°C, 

▪ System wizualizacji poprzez kolorowy panel, 

▪ Wentylator główny 75kW sterowany falownikiem, 

▪ Obudowa szafy sterującej i system chłodzenia falowników, 

▪ Czujnik ciśnienia  

▪ Czujnik temperatury 

▪ Panel sterowniczy należy zlokalizować w pomieszczeniu sterowni budynku 1C 

 

Płyta fundamentowa 

Na potrzeby posadowienia instalacji odpylającej należy wykonać żelbetowa płytę fundamentową o 

powierzchni ok. 45 m2 i konstrukcji dostosowanej do obciążenia wynikającego z dobranych 

urządzeń. 

 

Roboty montażowe 

▪ Zmontowanie filtra, instalacji rur 
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▪ Zmontowanie powrotów powietrza do punktów przyłączeniowych. 

▪ Montaż wykonany przez elektryka Wykonawcy 

▪ Uruchomienie i pomiary instalacji 

 

Zasilanie sprężonym powietrzem i podłączenie go filtra 

Sprężarka śrubowa: maksymalnie ciśnienie robocze 10 bar, wydajność przy ciśnieniu roboczym 

ok. 0,9 m3/min., moc zainstalowana 7,5 kW, poj. zbiornika min. 250 l, wbudowany osuszacz 

chłodniczy z dwoma filtrami sieciowymi. 

 

Bilans mocy: 

▪ Instalacja odpylająca  77,5 kW 

▪ Sprężarka   7,5 kW 

Suma 85 kW 

 

Zasilanie 

Zasilanie instalacji odpylającej należy wykonać z istniejącej rozdzielni. 

 

4.2. Wariant II 
 

Instalacja oparta jest na filtrze przeciwpyłowym dla różnego rodzaju pyłu pochodzącego z odpadów 

komunalnych wraz z energooszczędnymi wentylatorami podciśnieniowym i wyposażona w 

rurociągi łączące miejsca emitujące pył z filtrem oraz kubełki do odbioru pyłu. 

Elementy Instalacji dla wariantu II: 

• Urządzenie filtracyjne podciśnieniowe bez powrotu powietrza na halę, 

o Przepływ powietrza     80 000 m3/h, 

o Miejsce ustawienia filtra   na zewnątrz hali, 

o Powierzchnia filtracyjna   795 m2, 

o Nośnika filtracyjny    tkanina filtracyjna antystatyczna 

o Skuteczność filtracji                                  max. 1-4 mg/m3 

o Obciążenie powierzchni filtracyjnej  101 m3/m2/h 

o Rodzaj pracy     praca ciągła – czyszczenie sprężonym 

powietrzem. 

o Rodzaj pyłu     pył z odpadów komunalnych 

o Wykonanie     stal ocynkowana gr. 2 mm i 4 mm 

o Oczyszczanie     impulsy powietrza sprężonego 

o Opróżnienie filtra    kubełki 

o Umiejscowienie wentylatorów                    komora wentylatorów nad płytą                        

filtracyjną po stronie czystej powietrza 

o Poziom hałasu                                         < 77 db zgodne z normą EN-ISO 3744  

• System oczyszczania na powietrze sprężone 

o Nastawnik filtra winien w pełni automatycznym, programowalnych sterowaniem 

zaworów; 

o Możliwość ustawienia parametrów: cyklu oczyszczania w zależności od 

dopuszczalnej różnicy ciśnień na filtrze oraz czasowe -okresowe; 

o Pomiar zanieczyszczenia filtra jak różnica ciśnień wskazywana na wskaźniku; 
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o Ochrona eksplozyjna: w strefie powietrza nieoczyszczonego filtra zamontować 

płytki bezpieczeństwa skierowane pionowo w górę zgodnie z DIN EN 14491 – po 

brudnej stronie powietrza; 

o Czyszczenie tkaniny filtracyjnej za pomocą sprężonego powietrza 

(automatycznie). 

• Wentylatory 

o Wentylatory odciągowe – turbinowe, podciśnieniowe, montowane w filtrze po 

stronie czystej powietrza nad płytą filtracyjną w pozycji leżącej. O łącznej mocy 

zainstalowanej nie większej niż 90 kW i sprawności minimalnej 80 % 

• Sterowanie  

o Sterowanie wentylatorów falownikiem; 

o Sterowanie automatycznego czyszczenia tkaniny filtracyjnej sprężonym 

powietrzem; 

o Sterowanie czujnikiem różnicy ciśnień; 

o Sterowanie czujnikiem termicznym silnika wentylatora. 

Instalacja posiada trzy kompletne rurociągi o średnicy głównej d = 710 mm razem z regulowanymi 
kratkami wentylacyjnymi. Rury wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 0,8 
mm do 1,25 w zależności od średnicy, zgrzewane z wywinięciem 5 mm do montażu obejmy 
spinającej w celu zabezpieczenia szczelności rurociągu. Długość pojedynczej rury nie może 
przekraczać 995 mm, obejmy spinające rurociąg wypełnione są masą uszczelniającą. W skład 
rurociągu wchodzą rury, kolana 90 st. 45 st. 22,5 st, podwiesia typ Mupro, pierścienie 
kołnierzowe, przepustnice do regulacji ilości powietrza na rurociągu, kratki wentylacyjne z 
przepustnicami. 

 

4.3. Wariant III 
 

Wariant III różni się od wariant II mniejszą wydajnością filtra.  Wydajność filtra w wariancie II została 

założona taka jak pierwotna wydajność instalacji wentylacji mechanicznej w hali sortowni.  

Układ rurociągów analogiczny jak dla wariantu II. 

Instalacja oparta jest na filtrze przeciwpyłowym dla różnego rodzaju pyłu pochodzącego z odpadów 

komunalnych wraz z energooszczędnymi wentylatorami podciśnieniowym i wyposażona w 

rurociągi łączące miejsca emitujące pył z filtrem oraz kubełki do odbioru pyłu. 

Elementy Instalacji dla wariantu III: 

• Urządzenie filtracyjne podciśnieniowe bez powrotu powietrza na halę, 

o Przepływ powietrza     52 000 m3/h, 

o Miejsce ustawienia filtra   na zewnątrz hali, 

o Powierzchnia filtracyjna   520 m2, 

o Nośnika filtracyjny    tkanina filtracyjna antystatyczna 

o Skuteczność filtracji                                   max. 1-4 mg/m3 

o Obciążenie powierzchni filtracyjnej  100 m3/m2/h 

o Rodzaj pracy     praca ciągła – czyszczenie sprężonym 

powietrzem. 

o Rodzaj pyłu     pył z odpadów komunalnych 

o Wykonanie     stal ocynkowana gr. 2 mm i 4 mm 
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o Oczyszczanie     impulsy powietrza sprężonego 

o Opróżnienie filtra    kubełki 

o Umiejscowienie wentylatorów                    komora wentylatorów nad płytą                        

filtracyjną po stronie czystej powietrza 

o Poziom hałasu                                         < 77 db zgodne z normą EN-ISO 3744  

• System oczyszczania na powietrze sprężone 

o Nastawnik filtra jest w pełni automatycznym, programowalnym sterowaniem 

zaworów; 

o Możliwość ustawienia parametrów: cyklu oczyszczania w zależności od 

dopuszczalnej różnicy ciśnień na filtrze oraz czasowe -okresowe; 

o Pomiar zanieczyszczenia filtra jako różnica ciśnień wskazywana na wskaźniku; 

o Ochrona eksplozyjna: w strefie powietrza nieoczyszczonego filtra zamontować 

płytki bezpieczeństwa skierowane pionowo w górę zgodnie z DIN EN 14491 – po 

brudnej stronie powietrza; 

o Czyszczenie tkaniny filtracyjnej za pomocą sprężonego powietrza 

(automatycznie). 

• Wentylatory 

o Wentylatory odciągowe – turbinowe, podciśnieniowe, montowane w filtrze po 

stronie czystej powietrza nad płytą filtracyjną w pozycji leżącej. O łącznej mocy 

zainstalowanej nie większej niż 60 kW i sprawności minimalnej 80 % 

• Sterowanie  

o Sterowanie wentylatorów falownikiem; 

o Sterowanie automatycznego czyszczenia tkaniny filtracyjnej sprężonym 

powietrzem; 

o Sterowanie czujnikiem różnicy ciśnień; 

o Sterowanie czujnikiem termicznym silnika wentylatora. 

Instalacja posiada trzy kompletne rurociągi o średnicy głównej d = 560 mm razem z regulowanymi 
kratkami wentylacyjnymi. Rury wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 0,8 
mm do 1,25 w zależności od średnicy, zgrzewane z wywinięciem 5 mm do montażu obejmy 
spinającej w celu zabezpieczenia szczelności rurociągu. Długość pojedynczej rury nie może 
przekraczać 995 mm, obejmy spinające rurociąg wypełnione są masą uszczelniającą. W skład 
rurociągu wchodzą rury, kolana 90 st. 45 st. 22,5 st, podwiesia typ Mupro, pierścienie 
kołnierzowe, przepustnice do regulacji ilości powietrza na rurociągu, kratki wentylacyjne z 
przepustnicami. 

 

 

5. SZACUNKOWA ANALIZA KOSZTÓW 

Szacowany koszt wykonania instalacji odpylającej wynosi: 

• Wariant I  900.000,00 PLN netto; 

• Wariant II  800.000,00 PLN netto; 

• Wariant III 500.000,00 PLN netto 


