
 
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/ 4 z dnia 20.01.2015 
Opis technologii wykonania Systemu 
 
 

1. INSTALACJA CHŁODZENIA PIECÓW  
 

• Instalacja w obiegu zamkniętym z dwoma układami hydraulicznymi; pierwotny - wodny 
(instalacja chłodzenia pieców) i wtórny - glikolowy (chłodzenie wody). 

• Do schłodzenia: dwa piece FCVD na poziomie 0,00 i jeden w wieży na poziomie +10,90. 
• Dla każdego pieca oddzielna instalacja chłodzenia składająca się z wymiennika płytowego 

woda-glikol, pompy obiegowej, zaworów odcinających, zwrotnych i regulacyjnych, pomiaru 
temperatury i ciśnienia. 

• Czynnik chłodzenia woda  
� parametry wody  
� zasilanie +15 … +20 ˚C 
� powrót +30 ˚C 
� różnica temperatur +10 ˚C 

• Charakterystyka instalacji 
� piec FCVD nr 1 i nr 2  
� ciepło do odprowadzenia – 30 kW 
� wymagany przepływ przez piec – 35 l/min (wcześniej 45 l/min) 
� ciśnienie przed piecem – 4 bar  
� średnica rur – 35 mm  

• Piec na wieży 

 
 

� ciepło do odprowadzenia – 40 kW 
� wymagany przepływ przez piec – 50 l/min 
� ciśnienie przed piecem – 6 bar 
� średnica rur – 54 mm 

• Chłodzenie wody – jeden agregat firmy Aermec typ NRL350FE04. Agregat o mocy 96kW z 
dwoma obiegami chłodniczymi (dwie sprężarki spiralne)z kompletnym modułem 
hydraulicznym z podwójną pompą obiegową z układem freecooling. 

• Czynnik chłodzący – glikol etylenowy 
• Parametry glikolu 

� wylot +15 ˚C 
� wlot  +21 ˚C 
� różnica temperatur +6 ˚C 

• Chłodzenie wody dla temperatur powietrza zewnętrznego niższych od 15 ˚C - układ 
freecooling  

• Chłodzenie latem – chiller 
• Chłodzenie awaryjne – włączenie automatyczne, układ otwarty, woda z wodociągu (ciśnienie 

w sieci 4 bar) z pompą wysokociśnieniową, pompa awaryjna zasilana przez UP. 
Wszystkie pompy wody zostaną umieszczone w dedykowanym pomieszczeniu w budynku Scrubbera. 
Rury między laboratorium, a pomieszczeniem Scrubbera będą prowadzone estakadą.  
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2. STACJA UZDATNIA WODY 
 

• Układ technologiczny zlokalizowany w pomieszczeniu obok scrubbera (ELMAT / BDS_?) 

  Technologia oparta jest na następujących procesach: 

1. Wstępnej filtracji mechanicznej, 

2. Filtracji mechaniczno-węglowej, 

3. Zmiękczaniu, 

4. Filtracji antykoloidalnej 

5. Dozowaniu NaOH 

6. Demineralizacji metodą RO, 

7. Odgazowaniu membranowym  

8. Dejonizacji metodą EDI 

9. Stabilizacja jakości w urządzeniu MILIPURE 

10. Retencji wody z poduszką azotową 

11.  Układzie podnoszenia ciśnienia. 

12. Stabilizacja końcowa jakości wody na złożu mieszanym  

• Parametry wody E DI 

 

Parametr analizy Woda surowa 
Wymagana jako ść 

wody 
zasilaj ącej 

jednostka  

Twardość ogólna 220 (RZE: 245) < 1 mgCaCO3/dm3 

Przewodność  400 (RZE: 543) < 0,05 µS/cm 

Odporność 0,005 > 18,2 MΩ/cm 

 

• Wydajność SUW - Qhmax = 0,1 m3/h 

• Miejsca doprowadzenia wody miękkiej i EDI oraz wymagany przepływ 
 

Woda  Urządzenie  Przepływ  
Woda EDI Tube Washer 60 l/min przez 45min – 2.7m3/h (1 cykl) 

Woda miękka 
Scrubber 80 l/h (pobór ciągły) 

Glass Saw 10 l/min (w trakcie mycia) 
 
Układ musi zapewnić wykonanie co najmniej 2 cykli myjących w tygodniu. 
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3. KANALIZACJA SANITARNA 
 

3.1. Tube Washer  
 

Z Tube Washer woda trafia grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika 
zewnętrznego, bezodpływowego o poj. czynnej 3 m3, z którego będzie wypompowywana do 
neutralizacji. Na kanalizacji zostaną zabudowane dwie zasuwy żeliwne, które pozwalają kierować 
ścieki do kanalizacji lub zbiornika. Zasuwy wyposażone będą w wskaźnik otwarcia. Średnica 2” FTP , 
przepływ 20 GPM (galon per minute) 
 
Pomiar ścieków zgodnie z warunkami w zewnętrznej studzience. (?) 
 

3.2.  Scrubber 
 

Odpływ grawitacyjny dn 63 mm  ze zbiornika neutralizatora bezpośrednio do sieci kanalizacji sanit. 
 

3.3. Glass Saw 
 

Zużyta woda kierowana będzie kierowana grawitacyjnie do studzienki (osadnika) na zewnątrz i dalej 
do kanalizacji sanitarnej 
 

3.4. Zlew pod schodami. 
 

4. SPRĘŻONE POWIETRZE 
 

• Zapotrzebowanie na zwykłe sprężone powietrze (CA) 

Miejsca podpięcia: 
- Proof Test     6 bar, fi 10 mm, 9 m3/h. 
- Tokarka szkła (GWL)   6 bar, 
- Myjka Tub (Tube Washer)  6 bar, 3/8” FTP 
- Szafa Gazów (Gas Cabinet)  6 bar, 1/4” Swagelok 
- Scrubber     6 bar, ½” 
- Lampy UV | wieża   10 bar , fi 12 mm, 125 l/min, wysokość: 300 mm. 
- Odbiór włókna (Take Up) | wieża 6 bar, fi  6mm, 100 l/min, wysokość: -450 mm. 
 
- Zawory pneumatyczne w układzie dystrybucji chlorowców: 6 bar 
 

• Zapotrzebowanie na CA wysokiej jakości 

Specyfikacja CA wysokiej jakości: 
- rozmiar cząsteczek:   1.0 um, 
- koncentracja cząsteczek:  1.0 mg/m3. 
- zawartość olei:   0.1 mg/m3, 
- temp. punktu rosy:   -20degC 
Miejsce podpięcia: 
- Układ dystrybucji akrylu (na wieży) 

o (wysokość 3200 mm). 
o Przepływ 50 l/min, 
o Ciśnienie 10 bar, 
o Średnica króćca do podpięcia OD 12 mm. 
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5. WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne w wykonaniu higienicznym z filtrami EU9, 
wymiennikami obrotowymi, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową, komorą mieszania.  
Nagrzewnice zasilane instalacją ciepła technologicznego z kotłowni, chłodnice zasilane z agregatów 
skraplających freonowych. 
 
CLEANROOM: 
 
Instalację wentylacji pomieszczeń typu „Cleanroom” obliczono na podstawie krotności wymian. W 
laboratorium wyodrębniono cztery układy wentylacyjne: 
- pomieszczenie z wieżą – 8 wymian/h 
- pomieszczenie z FCVD – 8 wymian/h 
- pomieszczenie z Tube Washer – 5 wymian/h 
- pomieszczenie pomiarów – 20 wymian/h (??) – Nie ma większego wymagania na czystość – 
standard jak w pozostałych. 
Dodatkowo przedstawiono je na poniższym rysunku. Kolorem białym oznaczono pomieszczenia, 
gdzie będzie cleanroom. 
 
 

 
 

 
 
Pomieszczenia gdzie nie będzie cleanroomu (oznaczone powyżej na żółto) muszą być 

wentylowane. Są to dwa magazynki na szklane tuby i akryl, układ dystrybucji chlorowców oraz 
pomieszczenia socjalne. Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz rozmieszczenie 
wywiewów muszą być dobrane tak, aby wymusić ruch powietrza ze stref białych do żółtych w 
warunkach spoczynkowych. 
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WIEŻA: 
 

Zapewnienie najwyższej jakości powietrza na wieży, na odcinku między dołem pieca, a 
początkiem strefy nakładania akrylowej powłoki zewnętrznej. Strefa ta została pokazana na 
poniższym rysunku kolorem niebieskim. Robocze strefy wieży będą za drzwiami z przeźroczystego, 
absorbującego ciepło materiału, jak pokazano poniżej. 
 

 
 
 
Zapewnienie wysokiej klasy powietrze będzie następowało przy pomocy bocznego nawiewu, którego 
schemat ideowy został przedstawiony poniżej.  
 

 

 
 
Zgodnie z powyższymi rys. nawiew musi gwarantować czystość powietrza w osiach pionowych, 
wzdłuż których jest wyciągane włókno (na rysunku powyżej oznaczonych symbolem ). Odległość 
między osiami to 1750mm . Nawiew powierza w górnej części pomieszczenia z wieżą (pod dachem), 
w celu uniknięcia gromadzenia się tam niebezpiecznych oparów oraz zachowania bardzo wysokiej 
czystości.  
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Chłodzenie lamp UV 
 
W pomieszczeniu z wieżą przewidziano dodatkowo zespoły wentylacyjne (nawiew i wywiew) 
wyposażone w filtry i nagrzewnice elektryczne do wentylacji lamp UV znajdujących się na wieży. 
Zespoły wentylacyjne dobrano dla parametrów Przepływ powietrza: min. 2000 m3/h  (wartość 
poprawiona z poprzedniej 1602 m3/h), nadciśnienie na lampę: 2800 Pa. Średnice wlotu/wylotu 
powietrza to 315 mm . Temperatura powietrza na wlocie: 17…30 ˚C. Wilgotność powietrza na wlocie: 
0…70% Rh. Temperatura powietrza na wylocie: 50…60 ˚C.  
 

Ważna jest filtracja powietrza w celu uniknięcia zanieczyszczeń (mogących powodować 
uszkodzenia). Chłodzące powietrze powinno być filtrowane przy użyciu filtra z min. średnią 
wydajnością ASHRAE 34 % , co odpowiada min wydajności NIST 60%. 
Rozmieszczenie układu chłodzenia lamp na wieży zostało przedstawione poniżej. Punkty 01/02 to 
wlot i wylot powietrza chłodzącego. 

 
 

 
 

Wentylacja układu dystrybucji akrylu 

Szafa z akrylem posiada fabrycznie wmontowany wentylator w celu usuwania wszelkich 
oparów akrylu. Wysokość umiejscowienia szafy to 3200 mm .  
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Przepływ oparów: 530 m3/h . Średnica krućca 125 mm . Powietrze to jest czerpane z cleanroomu. 
Należy je uwzględnić przy całkowitym bilansie powietrza w pomieszczeniu. Wydech kierowany jest na 
zewnątrz budynku. Należy zapewnić brak cofania powietrza z zewnątrz do cleanroomu. 
 
FCVD: 

W pomieszczeniu z FCVD zespół wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej sprzężony zostanie 
z wyciągami z okapów: FCVD HOOD – 2 x 500 m 3/h i GWL HOOD – 1000 m3/h (średnice fi 400 mm). 
Wyciągi okapów Hood zostaną wykonane instalacją z tworzywa. Dodatkowo instalacja 
odprowadzająca zanieczyszczenia z pieców FCVD do Scrubbera zostanie wykonana z tworzywa. 
Należy zapewnić zapobiec cofaniu się oparów z Hoodów do pomieszczenia cleanroom. Należy 
skonfigurować pracę Hoodów z pracą znajdujących się w nich sprzętów (FCVD x2, GWL). Hoody 
będą pracować razem z umieszczonych w nich sprzętem oraz do 20min po skończeniu pracy z 
palnikiem. Wentylatory w instalacji powinny być dwubiegowe, wyższy bieg włączany automatycznie po 
wykryciu wycieku Cl. Muszą być wykonane również dodatkowe rury elastyczne, służące jako 
odkurzacze awaryjne w przypadku wycieku. 
 
 
 
TUBE WASHER: 
 

W pomieszczeniu Tube Washer wentylacja pomieszczenia Cleanroom sprzężona zostanie z 
wyciągami z Tube Washer (myjki) – jeden wyrzut powietrza 200 m3/h i drugi 1200 m3/h. Wyciągi z 
myjki wykonane zostaną instalacją z tworzywa. Wyciągi będą pracować 24 h na dobę. 

 
Pomieszczenie pomiarów obsługuje niezależna wentylacja nawiewno-wyciągowa.  
 

W pomieszczeniach CLEANROOM do nawiewu powietrza zaprojektowano modułowe 
nawiewniki laminarne.  Przy nawiewnikach zostaną zamontowane filtry H13. Do regulacji ilości 
powietrza zastosowano regulatory zmiennego wydatku typ TVJ-EASY dla kanałów prostokątnych oraz 
typ TVR-EASY dla kanałów okrągłych. Nawiewniki należy zlicować na gładko z powierzchnią 
podsufitki. Wywiew powietrza będzie realizowany za pomocą kratek ściennych ze skrzynkami 
rozprężnymi. Przy wywiewnikach należy zamontować filtry absolutne H13. Kratki wywiewne należy 
zamontować 20 cm nad podłogą. Do regulacji ilości powietrza oraz utrzymywania gradientu ciśnień 
zastosowano regulatory zmiennego typ TVR-EASY. Sieć kanałów wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ A z uszczelkami.  
 
Kanały typu „Spiro” s ą zabronione.  Stosować kanały klasy B szczelności zgodnie z normą PN-B-
76001 i klasy S wykonania, zgodnie z normą PN-B-03434. 
 
SCRUBBER: 
 
Konieczna jest wentylacja dwustopniowa. Pierwszy stopień – wentylacja w pracy codziennej, drugi 
stopień – wentylacja w przypadku awarii (znacznie wydajniejsza).  Konieczne jest zbudowanie 
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odpowiedniego komina odprowadzającego opary ze Scrubbera na zewnątrz. Przykładowe parametry 
komina używanego w Silitec przedstawiono poniżej: 

o Średnica zewnętrzna 270 mm . 
o Całkowita wysokość w Silitec 12.5 m – u nas zapewne mniejsza, w zależności od 

projektu. 
o W kominie czujniki HCl/Cl2.  
o Konieczny wymuszony przepływ – zapobiegnięcie cofaniu się spalin. 
o Komin zgodny z wymaganiami lokalnych regulacji prawnych 

- Współpraca architektów z BDS – pozwolenie budowlane. 
- Temperatura w Scruberze powinna wynosić 15…20 ˚C. 
 

 
6. UKŁAD ODPROWADZANIA ODPADÓW Z PROCESU DO SCRUBBE RA 

 
Preformiarki FCVD (proces) 

Wymagania (na 1 preformiark ę): 
- Plastikowa (PCV) rura ø 60 mm . 
- Przepływ odpadów: 100 m3/h . 
- Rura przy stacji FCVD powinna być wyposażona w kolano elastyczne (rozstaw końcówek tokarki 
jest ustawiany w zależności od wielkości montowanej tuby substratowej), odporne mechanicznie 
na ruch posuwisto zwrotny. 
- Cała natomiast odporna chemicznie (na Cl2, SiO2, etc.). 
- Elastyczna rura odkurzacza awaryjnego, w przypadku wycieku chemikaliów 
- Takie same wymagania dla obydwu preformiarek. 
 
- WAŻNE: Konfiguracja sterowników PLC Scrubbera z sterownikiem FCVD. W przypadku awarii 
Scrubbera, FCVD musi zostać zatrzymane. 
 

Gas Cabinet 

Wymagania: 
Połączenie AWARYJNE: 
- plastikowa (PCV) rura ø 90. 
 
Połączenia wentylujące Gas Cabinet (x2) – dwie linie, bo dwie stacje FCVD. 
- plastikowe rury. 
- króćce ¼” VCR. 
- przepływ: 2 l/min  (każdy) 
 

Układ dystrybucji chlorowców 

Wymagania: 
- Połączenie stosowane przy przedmuchiwaniu układu 
- rury odsysające na wysokości zaworów wylotowych z kontenerów na chlorowce, w celu 

odessania ewentualnych wycieków podczas zmiany butli 
 
UWAGI OGÓLNE: 
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- Rury powinny być kierowane do Scrubbera pod sufitem w linii prostej. 
- Należy uniknąć wszelkich syfonów (ryzyko osadzania się krzemionki i tworzenia się zastoisk 

Cl2). 
- Powinno się zminimalizować liczbę zakrętów rur do Scrubbera (podciśnienie na wyjściu z 

preformiarki nie może być niższe 150Pa). 
- Nie ma potrzeby montowania wentylatorów – napęd będzie zapewniony przez wentylatory w 
Scruberze (podciśnienie -150…-250 Pa). 
- W przypadku zgięć rur o kąt 90deg powinno się tak zaprojektować zgięcie, by uniknąć 
gromadzenia się w nim odpadów.  
- Dostęp do rur (okna rewizyjne, odpowiednio uszczelnione) w celu ich okresowego czyszczenia 
(przede wszystkim w miejscach zagięć). 
- Rury między laboratorium, a pomieszczeniem Scrubbera będą prowadzone estakadą. 
 
- Wlot do Scrubbera przedstawiono na rys niżej: 

 
- Średnica wlotu do Scrubbera to fi 180 mm . 
 
 
 

7. UKŁAD BEZPIECZE ŃSTWA 
 
Detekcja H2 

o Konieczny jest główny zawór wodoru – elektrozawór normalnie zamknięty, 
sprzęgnięty z czujnikami H2. Konieczny kontakt z Linde. 

o Konieczne są systemy detekcji H2 w pomieszczeniu ze stacjami FCVD. W przypadku 
wykrycia wycieku – automatyczne zamknięcie głównego zaworu. 

o Ilość detektorów zgodnie z lokalnymi wymaganiami i geometrią budynku. 
o Detektory umieszczone na suficie i w okapach. 

Detekcja HCl/Cl 2 
o Detektory w każdy z pomieszczeń gdzie mamy do czynienia z HCl/Cl2 (Scrubber, 

FCVDx2, szafa gazów, układ dystrybucji chlorowców (SiCl4 i GeCl4)). 
o Ilość detektorów zależna od lokalnych regulacji i geometrii pomieszczeń. 
o Detektory umieszczone 30cm nad podłogą. 

Detekcja HF 
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o Detektory umieszczone tuż przy Tube Washer. 
o Detektory zapewne umieszczone przy suficie. 

Detekcja O2 
o Czujniki umieszczone przy palnikach i C2F6. 

Pożar 
o Detektory dymu w każdym z pomieszczeń. Czujniki dymowe, klapy ppoż. Niezalecany 

instalacje tryskaczowe. Woda w połączniu z Cl2 stworzy HCl, 
o Duże zagrożenie pożarem: duże kawałki kwarcu o temp 2000 ˚C, duże piece, palniki 

H2/O2. 

Inne 
o Oczomyjki i prysznic  w pomieszczeniu Scrubbera, przy układzie dystrybucji 

chlorowców oraz przy myjce tub (HF). 
 

PRZYKŁADOWE INSTRUKCJE POST ĘPOWANIA W TRAKCIE AWARII 
 
Detekcja H2 

o Wyświetlenie komunikatu „EWAKUACJA”, panele z diodami zapalanymi w zależności 
od alarmu, w pomieszczeniu z wieżą, przy biurkach na antresoli, w pomieszczeniu 
pomiarowym i przy FCVD. 

o Syreny i lampy ostrzegawcze,  
 Automatyczne zamknięcie elektrycznego zasilania w całym LAB.  
 ZAGROŻENIA: Eksplozja, pożar, 
 ZACHOWANIE: Natychmiastowa ewakuacja budynku (wszystkich LAB). 

Detekcja Cl 2/HCl / HF  
o Wyświetlenie komunikatu „ALARM CHLORU / HF”, panele z diodami zapalanymi w 

zależności od alarmu, w pomieszczeniu z wieżą, przy biurkach na antresoli, w 
pomieszczeniu pomiarowym i przy FCVD. 

o Syreny i lampy ostrzegawcze, 
 ZACHOWANIE: Natychmiastowa ewakuacja LAB. 

 
Pożar 

 Syreny i lampy ostrzegawcze we wszystkich laboratoriach – całe jajko. 
 ZAGROŻENIA: Płomienie, utrata przytomności, brak tlenu, 
 ZACHOWANIE: Natychmiastowa ewakuacja wszystkich LAB. 

 
 

8. PRZECHOWYWANIE C2F6 
 

Butle z C2F6 będą przechowywane w specjalnie zaprojektowanym i wykonanym małym 
pomieszczeniu w pomieszczeniu Tube Washer (myjka tub). Pokoik ten ma być szczelny, w przypadku 
wycieku C2F6, czujnik tlenu (umieszczony przy podłodze w tym pomieszczeniu) otworzy przepustnicę 
do pomieszczenia chlorowców, przesyłając tam C2F6. 
 Umiejscowienie pomieszczenia na C2F6 przedstawiono na rys niżej (czerwony kwadrat). 
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Powiększenie: 

 


