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Formularz techniczno - technologiczny

1 2 3 4 5

1 Częściowo zadaszony skład biomasy powierzchnia w m2, wysokość składowania biomasy dla części nie zadaszonej, 
wysokość muru oporowego, 

2 Palenisko
objętość komory paleniskowej w m3, ilość godzin pracy pomiędzy przeglądami 
okresowymi i czyszczeniem paleniska, typ okładziny paleniska z podaniem maks. 
temp.pracy,

3 Ruszt schodkowy dane obciążenia cieplnego paleniska w kW/m2, powierzchnia w m2, typ rusztowin 
oraz ich skład materiałowy (procentowa zawartość chromu, molibdenu, itp.)

4
Kocioł wodny na biomasę o mocy 
maksymalnej trwałej min. 12,5 MWth ,   

w paliwie do 14.9 MWth

pojemność wodna kotła, sprawność kotła w zakresie obciążeń 30-100%, max 
ciśnienie robocze, max. temperatura wody na wylocie z kotła, zakres temperatur 
spalin za kotłem, oferowany czas pracy kotła w h/rok, oferowana dyspozycyjność 
kotła w % w stosunku do oferowanego czasu pracy kotła, charakterystyka 
sprawności kotła w funkcji mocy cieplnej oraz wilgotności paliwa, krzywa rozruchu 
i odstawienia kotła, ilość godzin pracy pomiędzy przeglądami okresowymi i 
czyszczeniem kotła, opis układu sterowania kotłem i paleniskiem, rodzaj 
odgazowania

5 System sprężonego powietrza Moc sprężarki w kW, ciśnienie powietrza do siłowników pneumatycznych - bar

6
Wentylatory: wyciągu spalin, powietrza 
pierwotnego, wtórnego i 
trzeciorzędowego

moce wentylatorów w kW, wydajności w m3, procentowe przewymiarowanie ze 
względu na okresowe przeciążenie przy skrajnie słabym paliwie, 

7 Filtr elektrostatyczny
maksymalny strumień spalin w m3, ilość sekcji oczyszczania spalin, max. temp. 
spalin oczyszczanych, max. zawartość pyłu w spalinach za EF bez pracy UOC w 
mg/Nm3,

8 Układ Odzysku Ciepła ze spalin (UOC) 
- ekonomizer kondensacyjny

charakterystyka mocy cieplnej uzyskanej z odzysku ciepła ze spalin dla różnych 
temp. powrotu i przepływów sieci ciepłowniczej - jak w SIWZ, pobór energii 
elektrycznej UOC przy max. obciążeniu, parametry oczyszczonego kondensatu z 
układu odzysku ciepła w tym: pH, całkowita zawiesina w mg/l, temp. w oC, typ 
reagenta stosowany do oczyszczania kondensatu, który wraz z oczyszczonym 
kondensatem skierowany będzie do kanalizacji sanitarnej

9 Komin wysokość, średnica, typ stali wkładu kominowego oraz plaszcza zewnętrznego, 
lokalizacja okresowych pomiarów emisji spalin (komin/kanał spalin)

10 Agregat prądotwórczy moc elektryczna trwałego obciążenia w kVA, moc w kW

11 Zadaszony, automatyczny magazyn 
biomasy z ruchomą podłogą

powierzchnia ruchomej podłogi, wysokość składowanej biomasy na ruchomej 
podłodze, ilość sekcji ruchomej podłogi, układ hydrauliki napędu ruchomej podłogi 
- moc w kW

12 Transportery biomasy gatunki stali z jakiej wykonane bądą przenośniki biomasy

13 Transportery popiołów gatunki stali z jakiej wykonane bądą przenośniki popiołów

14 Armatura typy oferowanej armarury zaporowej i zaporowo - regulacyjnej,  dopuszczalne 
ciśnienia i temperatury pracy montowanej armatury - bar

15 Pompy wodne ilość i parametry techniczne oferowanych pomp 

16 Charakterystyka serwera oraz 
komputerów z systemem SCADA 

Charakterystyka sprzętowa serwera i komputerów - ilość  z podaniem parametrów 
technicznych, co będzie wyświetlał system SCADA - jakie parametry pracy 
instalacji biomasowej,

17 Urządzenia, instalacje elektryczne i 
AKPiA

rozdzielnice NN - typ, przetwornice częstotliwości (falowniki) - typ, sterowniki - typ, 
wizualizacja pracy układu biomasowego, panele HMI - typ

18 Inne*

…….................................................................
(podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowisk

osób uprawnionych do reprezentowania Firmy)

Składowa oferowanego bloku 
biomasowego

* - należy wyszczególnić dodatkowe składowe bloku biomasowego

Lp Opis oraz wymagane podstawowe dane techniczne Nazwa typ / symbol
Producent i opis 

oferowanej 
technologii


