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ÚVOD

Tato technická specifikace popisuje terminologii a technické požadavky na projekt v oblasti
vstřikování plastů. Popisuje požadavky na instalaci chlazení a rozvodu chlazení včetně rozvodů
pro 14 vstřikovacích lisů. Celá realizace bude rozdělena na dvě etapy, Etapu 1 a Etapu 2
Etapa 1 - instalace dvou chladících boxů s postupným rozvodem chlazení pro připojení 3
vstřikovacích strojů.
Etapa 2- instalace tří chladících boxů s postupným rozvodem chlazení pro připojení 11
vstřikovacích strojů.
V Etapě 1 budou dodány dva chladící boxy, které budou napojeny na první stroj do kt 39/2018
V Etapě 2 budou dodány tři chladící boxy, které budou rovněž napojeny na první stroj do kt
39/2018
Upozornění : celkový chladící výkon všech chladících boxů musí být dostatečný pro instalaci 14
strojů. Přejímka zařízení je popsána v bodě 9
Důvodem rozdělení projektu na dvě etapy je postupná instalace strojů v nových výrobních
prostorách a financování projektu..
2.

POŽADOVANÉ PLNĚNÍ

POPIS
Předmětem zakázky je dodávka kompletního chladícího systému včetně rozvodů pro 14 vstřikovacích
lisů.
Tento nový koncept bude vytvořen pomocí nejnovějších poznatků z oblasti chlazení vstřikovaní plastů.
Cílem je zvýšení produktivity práce a inovace nové technologie.
Termíny realizace jednotlivých etap jsou popsány v Zadávací dokumentaci (ZD).
3.

VYČÍSLENÍ

Vyčíslení nákladů pro Etapu 1 a pro Etapu 2 bude min.obsahovat.
1. Primární okruh
2. Sekundární okruh
3. Rekuperace
4. Montáž zařízení a uvedení do provozu technologie
5. Uvedení do provozu, školení
6. Doprava, manipulace a ustavení zařízení

4.

HARMONOGRAM PROJEKTU

K projektu bude dodán harmonogram s jednotlivými milníky projektu pro Etapu 1 a pro Etapu 2
Požadovaná doba realizace je uvedena v Zadávací dokumentaci (ZD).

5.

VÝROBEK

Chladící systém a příslušné technologie pro chlazení vstřikovacích lisů a vstřikovacích forem.
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POPIS POŽADOVANÉHO STAVU

Dodavatel dodá kompletní zakázku a uvede chladící systém do provozu v 24 hodinovém automatickém
cyklu bez zjevných závad a zastavení chladícího systému.
MTBF (Mean time between failure) zařízení = Σ doba práce / počet zastavení. Požadováno MTBF 8h.
Prohlídka na místě
Pro zpracování nabídky se doporučuje osobní prohlídka a zaměření na místě. Pozdější vícepráce plynoucí z
neznalosti situace dotčených prostor nebudou akceptovány.

7.

TECHNICKÉ PARAMETRY A DOKUMENTACE

Výkres haly situace

Uchazeč vyplní v tabulce Systém chlazení pro vstřikovací lisy údaje do pole, Údaje
dodavatele ,, kde je uvedena hodnota vyplní hodnotu, ostatní uvede, zda splňuje požadavek.
Vyplněná tabulka musí být součástí nabídky (ručně vyplněno).
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Systém chlazení pro vstřikovací lisy

Požadavek zadavatele

Okruh chladícího systému vstřikovacích strojů regulace 10 - 18C

10 - 18C

Okruh chladícího systému vstřikovací formy regulace 8 – 18 C

8 – 18 C

Chladící stroje dálkově ovládaný a řízený z výrobní haly pomocí
programovatelné řídící jednotky.

Programovatelná
řídící jednotka

Do vstřikovny plastů je plánována instalace celkem 14
vstřikolisů (umístění viz výkres haly příloha )

Chladící technologie okruh forem
Rychlost ventilátorů chlazení řídit plynule SIRIUS SOFT STARTER
- Siemens regulace.
Provozní napětí 400V/230V 50Hz venkovní prostředí IP 44.
Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před
vniknutím cizích pevných těles a ochrany proti vniknutí vody.
Oběhové Čerpadla stroje v režimu Stand-by.Náhradní
čerpadlo ve stroji nainstalované k okamžitému přepnutí při
poruše stroje v automatickém režimu.
Veškeré manometry, měřící místa a tlakoměry přístupné
viditelně z venkovního přístupu – vizuální kontrola obsluhy
zařízení při údržbě.
Automaticky doplňovací systém stroje glykol.
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Systém chlazení pro vstřikovací lisy

Technické řešení kompresorů ve stroji
Je požadováno rozdělení chladícího výkonu na 4 x 25% .
4 kompresorové jednotky s postupným odstavením po 25%
chladícího výkonu stroje. Při poruše jednoho z kompresorů
umožnit 75% výkonu chladícího stroje.
každa jednotka je 4 okruhová kompresorová jednotka
(nezávislé okruhy, se 4 samostatnými kondenzátory, 4x 25%
výkonu). Trubkový výparník uložen v tlakové nádobě aby
nedošlo ke kontaktu vzduchu s vodou. Tlaková nádoba s
minimalním objemem o 1200 litrů.
Stroj osazen výměníky a pro odvod tepla od kompresorů
chladící jednotky do akumulační nádoby. Využití odvodu tepla
pro vytápění budovy ohřev vody TUV.
Zajištění stroje proti zámrazová ochrana pro venkovní
prostředí.
Teplota - 35C.

-35 C

K nabídce dodat technické řešení chladících okruhů
kompresoru stroje. Použité typy oběhových čerpadel
parametry oběhu m3.
Cena v nabídce musí zahrnovat vykládku technologie a
umístění technologie na místo určené pro prvotní instalaci.
Doprava technologie a techniků na instalaci a oživení
technologie. Školení obsluhy zařízení.
Technickou specifikaci zařízení v CZ a AN jazyce
Návody k obsluze a údržbě
Výchozí elektrorevize zařízení dle ČSN
Prohlášení o shodě dodání certifikace zařízení CE
Servisní technici/ servisní středisko opravující chladící
zařízení doloží vydaný certifikát na opravu zařízení dle
zákona č.86/2002 sb Certifikace kontrola těsností
zařízení a nakládání s fluorovanými plyny a
regulovanými látkami.
Axiální EC ventilátory s plynulou regulaci.
Chladící jednotky s min. výkonem 680kW při výstupní teplotě

680 kW
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vody 8-12°C.
Každa jednotka je 4 okruhová kompresorová jednotka
(nezávislé okruhy se 4 samostatnými kondenzátory, 4x 25%
výkonu). Trubkový výparník uložen v tlakové nádobě aby
nedošlo ke kontaktu vzduchu s vodou. Tlaková nádoba s
minimalním objemem o 1200 litrů.

Chladící medium R407c
700 – 2200 l/min.
Při 3,9 – 2,0 baru

Provozní a zálohové čerpadlo v jednotce, každe s min.výkonem
v rozsahu (700-2200 l/min. při 3,9-2,0 baru
Chladící jednotky dálkově řízená a ovládaná z výrobní haly
Automatický doplňovací systém voda/glykol v primárním
okruhu
Dvě procesní a jedno zálohové čerpadlo v sekundárním
okruhu, paralelně zapojená, na rámové konstrukci. Každe
čerpadlo s výkonem rozsah min.(500-1200 l/min. při 5,6-4,2
baru). Včetně řízení čerpadlové stanice.
Deskový výměník rozebíratelný min. výkon 680kW (medium
voda/glykol)

500 – 1200 l/min
Při 5,6 – 4,2 baru

680 kW

Chladící čerpadla řízená a ovládaná z výrobní haly.

Okruh chlazení hydraulického oleje lisu.
Chladící jednotky s min. výkonem 1100kW při výstupní
teplotě vody 10-18°C

1100 kW

Každa jednotka je 4 okruhová kompresorová jednotka
(nezávislé okruhy, se 4 samostatnými kondenzátory, 4x 25%
výkonu). Trubkový výparník uložen v tlakové nádobě aby
nedošlo ke kontaktu vzduchu s vodou. Tlaková nádoba s
minimalním objemem o 1200 litrů.
Chladící medium R407c
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Axiální EC ventilátory s plynulou regulaci
Provozní a zálohové čerpadlo v jednotce, každé s výkonem
rozsah min. (700-2200 l/min. při 3,9-2,0 baru)

700 – 2200 l/min.
Při 3,9 – 2,0 baru

chladící jednotky dálkově řízená a ovládaná z výrobní haly
Automatický doplňovací systém voda/glykol v primárním
okruhu
Deskový výměník rozebíratelný s min. výkonem 1100kW
(medium voda/glykol)
Dvě procesní a jedno zálohové čerpadlo v sekundárním
okruhu, paralelně zapojená, na rámové konstrukci, Každe
čerpadlo s výkonem rozsah min. (700-2200 l/min. při 5,1-3,0
baru). Včetně řízení čerpadlové stanice.

1100 kW
700-2200 l/min.
Při 5,1-3,0 baru

Požadavky na technologii úpravy vody
Doplňování vody do systému a její úprava
Technologie chlazení bude vybavena v sekundárním okruhu
automatickým zařízením pro dopouštění vody a
zařízením pro údržbu kvality vody (dávkovači inhibitoru proti
korozi, stabilizátoru tvrdosti vody a přípravku
bránícímu rozvoji a vzniku živých organizmů). Voda do
provozu bude filtrována, přes jemnou filtraci a
pískové filtry, pro zachycení uvolněných nečistot z potrubí a
nebo rzi z forem.
Potrubní rozvody požadavky.
Potrubní rozvody uvnitř a vně budovy budou provedeny
z materiálu PVC-U a to v tlakové třídě PN16, potrubí bude v
dostatečné dimenzi a spoje budou lepené.
Armatury budou použity v závitovém provedení. Veškeré
potrubní rozvody a svody budou chladové izolované.
Systém bude v nejvyšším místě odvzdušněn montáž
automatických odvzdušnovacích ventilů a v nejnižších místech
opatřen vypouštěcími kohouty.Bude provedena
tlaková zkouška a proplach potrubí před uvedením do ostrého
provozu.
Instalace kulových kohoutů řešit z možnosti demontáže a
možné výměny.Používat redukce a převlečné matice
umožnujicí jednoduchou výměnu kulového ventilu. Viz foto
příloha.
Izolace potubí, nádoby a výměníky
Izolace potrubí vnitřní hala bude provedena izolací typ
Armaflex tlouštky 13mm.
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Izolace potrubí venkovní prostor bude provedena izolací typ
Armaflex tlouštky 13mm + doplněno a AL plechem vrchní
krytí.
Armatury, nádoby a výměník budou dále opláštěny AL
plechem s falcovanými spoji
Konstrukce pro potrubí.
Veškeré pomocné konstrukce pro uchycení potrubí budou
řešeny systémem MUPRO.
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KVALITA

Technologie musí splňovat evropské certifikace produktu CE. Bezpečnost, životní prostření a
normy EU a ČSN.
Standartní dokumentace k vlastnímu zařízení, která bude se zařízením dodána je popsána
v bodě č. 7 v tabulce Technická specifikace.
9. PŘEJÍMKA
9.1. TEST FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ

Ke schválení zařízení a jeho odladění budou provedeny přejímky v prostorách dodavatele za účasti
zástupců dodavatele – jejich úspěšnost bude podmínkou povolení dalších návazných kroků.
Zaměřeno hlavně na simulace a testy zařízení, simulace řízení procesu a bezpečnost.
Po dohodě se zákazníkem, lze pro akceptaci zaslat protokol o funkčnosti zařízení o jeho akceptaci
rozhodne zákazník. Platí pro Etapu 1 a Etapu 2.
9.2. PŘEJÍMKA DOKUMENTACE

Přejímka kompletní dokumentace před podepsáním přejímky výrobního zařízení ve Valeo
Rakovník. Požadováno dodání během uvedení stroje do provozu. Platí pro Etapu 1 a Etapu 2.
9.3. PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA

Viz bod 9.1
9.4. DEFINITIVNÍ PŘEJÍMKA

Bude provedena v prostorách závodu, po instalaci a uvedení výrobního zařízení do provozu.
Dodavatel se zúčastní technické přejímky všech zařízení a testovacího provozu. Platí pro Etapu 1 a
Etapu 2.
Přejímka zařízení a rozvodů pro Etapu 1 bude provedena zapojením a zokruhováním dvou
chladících zařízení na jednom vstřikovacím lisu do KT 39/2018
Přejímka zařízení a rozvodů pro Etapu 2 bude provedena stejným způsobem zapojením a
zokruhováním tří chladících zařízení na jednom vstřikovacím lisu do KT 39/2018
9.5. VYKLÁDKA VÝROBNÍHO PROSTŘEDKU

Veškeré transporty zařízení i dílů nutných pro stavbu a odladění zařízení se budou dít v režii
dodavatele – jak organizační, tak i finanční.
Dodavatel bude přítomen při vykládkách na místo instalace a odpovídá za jejich správný průběh.
Dodavatel bude mít na starost manipulaci s výrobním prostředkem.
Dodavatel odpovídá za veškeré přemisťování nezbytné k odladění výrobního prostředku.
Plně zodpovídá za zařízení až do podpisu přejímky ve Valeo Rakovník.
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9.6. ODLADĚNÍ

Dodavatel odpovídá za veškeré přemisťování nezbytné k odladění výrobního prostředku a je plně
zodpovědný za zařízení až do úplné přejímky, která bude v závodě Valeo Rakovník.
Pokud dojde k poruše zařízení, dodavatel musí okamžitě zasáhnout.

10.

ZÁRUKA

Viz. ZD - Návrh kupní smlouvy (včetně GTCPE) příloha v Zadávací dokumentaci

11.

OBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU

Viz. ZD - Návrh kupní smlouvy (včetně GTCPE) příloha v Zadávací dokumentaci
Podklady nabídky: Uchazeč nesmí v žádném případě měnit Zadávací dokumentaci. Jakékoliv
otázky, které vzniknou v souvislosti se Zadávací dokumentací a mohou ovlivnit kalkulaci ceny,
musí být vzneseny během prohlídky v místě plnění. Otázky budou písemně objasněny a vysvětlení
zasláno všem uchazečům.
Zajištění dodávky: Uchazeč během přípravy nabídky prověří, zda jsou všechny materiály a
výrobky požadované pro dodávku k dispozici a zda lhůty jejich dodávek umožňují dokončení
zakázky ve stanovené lhůtě. Uchazeč uvede ve své nabídce, které části zakázky zamýšlí provádět v
subdodávce, předloží seznam předpokládaných subdodavatelů a výrobců a na požádání o nich
poskytne doplňující informace. Valeo si vyhrazuje právo odmítnout libovolného subdodavatele,
popř. výrobce a požadovat jiného.

12.

DŮVĚRNÝ CHARAKTER

Viz. ZD - Dohoda o zachování mlčenlivosti příloha v Zadávací dokumentaci
13.

VÝKONNOST ZAŘÍZENÍ

Chladící systém okruh forem regulovatelný na teplotu od 8-18C. Chladící okruh lisů
regulovatelný na teplotu 10 -18 C.
14.

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER

Možnost aplikace v jiných závodech Valea
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SPOLEHLIVOST

Časy servisních zásahů -reaktivita , budou stanoveny servisní smlouvou.
16.

FMEA

Není požadována.
.
17.

UDRŽOVATELNOST

Bude dodána dokumentace pro údržbu obsahující soupis dílů potřebných pro údržbu a postupky
pro údržbu.
Operace, které jsou součástí běžné údržby, musí být známy a budou uvedeny v dokumentaci stroje
i s teoretickou časovou náročností. Tyto operace a schválení jejich seznamu bude součástí
předběžné přejímky.

18.

DISPONIBILITA DODAVATELE

Dodavatel se zavazuje, že v případě obtížně zjistitelných poruch přístroje sám zajistí nápravu:
. V záruční době
. Mimo záruční dobu
Operace, které jsou součástí běžné údržby, nesmí vyvolat zastavení výroby.
19.

ŠKOLENÍ

Minimální požadavky na školení
Bude zajištěno školení v rozsahu:
- minimálně 3x4 hodiny pro potřeby údržby (mechanika, řízení, SW, …) a vzhledem ke směnnosti
bude probíhat minimálně ve dvou dnech a ve dnou po sobě jdoucích týdnech.
20.

ERGONOMIE

Systém musí splňovat směrnice CE, ergonomické normy. Úroveň hlučnosti systému by měla být
nižší než 75 dB
21.

BEZPEČNOST

Obecně: Systém musí splňovat obecné bezpečnostní předpisy a bezpečnostní normy spojené
s předmětem zakázky.
Všechny pohyblivé prvky, které můžou způsobit zachycení, musí být zakryty, popřípadě označeny.
Se systémem budou dodány bezpečnostní předpisy a budou dodány výchozí revize. Bezpečnostní
pokyny pro údržbu a obsluhu budou součástí dodávky.
Součástí dodávky respektive před zpracováním a zahájením realizace dodavatel předloží riziko
analýzu svého zařízení.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Použité materiály nesmí vliv na životní prostředí.

23.

OZNAČENÍ A IDENTIFIKAČNÍ DESTIČKA
Na stroji bude osazen štítek CE dle normy a předpisu identifikace stroje.

24.

PŘÍLOHY

Zadavatel upozorňuje: Přílohy k technické specifikaci předmětu zakázky budou zaslány na vyžádání
kontaktní osobou do dvou pracovních dnů od doručení žádosti zadavateli a po podpisu NDA (viz
příloha č. 6 ZD). V žádosti uvádějte vždy oba kontakty.
Kontaktní osoba:
Karel Vácha
mail:karel.vacha@valeo.com
Radek Hornof
mail:radek.hornof@valeo.com
Vendula Fraňková
mail:vendula.frankova@valeo.com
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1. Situační výkres
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2. Systém potrubí chlazení forem a hydrauliky lisů - zapojení soustavy podle Tichelmanna

3.Vstřikovací stroje parametry
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4. Situace rozmístění strojů rozměr haly
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5. Situace rozmístění systém čerpadel a armatur
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6. Situace připojení uzavírací ventil na šroubení
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