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1.
DANE OGÓLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny Pracowni Konserwacji drewna zabytkowych wraków w Tczewie dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Zarówno proces technologiczny jak i zastosowane urządzenia techniczne zaprojektowane został z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Inwestora w tym zakresie,
zdobytych podczas eksploatacji instalacji konserwacji drewna, uruchomionej pod koniec lat
80-tych w Muzeum Wisły w Tczewie. Projektowana nowa instalacja będzie zawierała rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu zarówno minimalizację zużycia energii
jak i dbałość o środowisko.
Ponadto projekt zawiera aranżację technologiczną wyposażenia wydzielonych stanowisk pomocniczych: stolarsko – szkutniczych i kowalsko – ślusarskich, stanowiących
niezbędne zaplecze dla wszelkiego rodzaju drobnych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych eksponatów będących przedmiotem zainteresowania Pracowni Konserwatorskiej.
Oprócz funkcji konserwatorskich obiekt pełnić będzie również funkcje wystawienniczo – edukacyjne – patrz projekt architektoniczny.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora
Opracowanie uwzględnia:
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/263/2005 z dn. 27.01.2005r. (wypis nr WPPV-7322-220/2007 z dn. z dnia 06.12.2007),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.04.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Ust. Nr
80/2006, poz. 563),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
wymagania Inwestora, wynikające z przyjętej technologii oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie konserwacji eksponatów drewnianych,
Projekt technologiczny Pracowni konserwacji drewna w Muzeum Wisły w Tczewie Nr
824/83 – opracowanie Zespół Usług Technicznych NOT Gdańsk; 1989r.
informacje dostawców urządzeń technologicznych stanowiących zasadnicze wyposażenie
technologiczne pomieszczeń objętych zakresem projektowania.

1.3. Inwestor
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9 - 13

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:
- rozplanowanie urządzeń i wyposażenia technologicznego
- orurowanie technologiczne w/w urządzeń
- przebieg procesu technologicznego
- dobór i specyfikację urządzeń technologicznych
- wytyczne dla urządzeń nietypowych
- kalkulację kosztów inwestycyjnych w części technologicznej
- wytyczne bhp, p.poż. i środowiskowe
- wytyczne do projektów budowlano-instalacyjnych, powiązanych z technologią
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2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
2.1. Lokalizacja
Projektowana Pracownia zlokalizowana będzie w Tczewie przy ul. Paderewskiego.
Pracownia usytuowana będzie w nowobudowanym obiekcie, zajmując pomieszczenia znajdujące się na jego parterze oraz częściowo w podpiwniczeniu.
Rys. T0 podaje ogólnie usytuowanie obiekt. Szczegółowo lokalizacja Pracowni
przedstawiona została w Planie Zagospodarowania.

2.2. Instalacje i urządzenia
Rozwiązania technologiczne projektowanej Pracowni obejmują:
- instalacje przygotowania roztworu PEG,
- instalacje konserwacji PEG’iem dla 2 wanien konserwatorskich,
- instalację podgrzewania wody dla potrzeb konserwacji,
- stanowiska stolarsko – szkutnicze
- stanowiska kowalsko – ślusarskie.

2.3. Asortyment zabytków
W projektowanej Pracowni Konserwatorskiej procesom konserwatorskim poddawane będą następujące obiekty muzealne:
- stępki wraków
- burty i ich fragmenty
- klepki
- elementy kanalizacji drewnianej: studzienki, obudowy, rury itp.,
- elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych: belki, podwaliny, pale fundamentowe itp.

3.

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE
W projektowanej Pracowni Konserwacji przewiduje się wykonywanie procesów o
następujących parametrach:
- konserwacja zabytkowych wraków i ich elementów:
- w wannie zanurzeniowej o długości 6 m
- w wannie zanurzeniowej o długości 12 m
- preparat konserwujący:
- glikol polietylenowy – PEG – 200; PEG – 300; PEG – 400;
- glikol polietylenowy – PEG – 2000; PEG
- glikol polietylenowy – PEG – 4000; PEG
Gęstość właściwa PEG’u „suchego” zależy od masy cząsteczkowej i stężenia roztwory i waha się w granicach 1,20 – 1,22 g/cm3 – do obliczeń technologicznych
przyjęto wartość średnią 1,21 g/cm3,
- dane charakterystyczne eksponatów:
- zawartość wody – 80 – 85% w stosunku do suchej masy drewna,
- masa właściwa drewna przed konserwacją – 1,17 – 1,19 g/cm3,
- zakładany minimalny czas konserwacji:
- 18 miesięcy
- max wsad w wannie V1:
- 1,6 – 2,2 m3 mokrego drewna co odpowiada ok. 2600kg
- nasycenie eksponatów preparatem konserwującym:
- każdy kg wody zawartej w eksponacie należy zastąpić 1,2 kg PEG’u,
- parametry roztworu:
- temperatura: początkowa - 20°C; końcowa (max) - 60°C
- stężenie PEG’u: początkowe – 10%; końcowe (max) – 85%
- zatężanie GEG’u w wannie odbywać się będzie:
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poprzez odparowanie wody z powierzchni roztworu,
poprzez dodawanie stężonego PEG’u do cyrkulującego roztworu.

3.1. Właściwości środka impregnującego
W procesie stosowany będzie „suchy” PEG w postaci granulatu pakowanego przeważnie w worki po 20kg. Granulat służy do uzyskania roztworu wodnego. Stosowany będzie PEG o różnych masach cząsteczkowych: 200, 400, 2000 lub 4500. Poszczególne gatunki PEG’u różnią się wielkością cząstek, temperaturą krzepnięcia (nieznacznie) i lepkością
wodnego roztworu (znacznie). PEG o niższej masie cząsteczkowej dobrze rozpuszcza się w
wodzie w temp. pokojowej a PEG wysoko-cząsteczkowy rozpuszcza się dopiero w podwyższonej temperaturze – powyżej 40°C ale max 60°C.
Lepkość wodnych roztworów wzrasta wraz ze wzrostem stężenia i masy cząsteczkowej PEG’u.
W temperaturach poniżej 8°C i przy stężeniach powyżej 50% następuje wytrącanie z
roztworu PEG’u w postaci kryształków.

4.
PROCESY KONSERWATORSKIE – TECHNOLOGIA
4.1. Konserwacja w wannie V5
W wannie tej mogą być konserwowane eksponaty o wymiarach gabarytowych nie
przekraczające 6m długości, 1,5m szerokości i max wysokości 1m.
Przed przystąpieniem do konserwacji eksponaty należy wstępnie przygotować. Przede wszystkim należy je opłukać, zmyć niezbyt mocnym strumieniem wody. Następnie należy je posegregować wg wielkości i asortymentów w celu właściwego wykorzystania pojemności wanny. W tym czasie należy również sprawdzić gotowość do pracy poszczególnych
elementów instalacji technologicznej, w tym ustawienie temperatury wody na wypływie z
podgrzewacza E1, która na początku procesu nie powinna być wyższa niż 80°C.
Po wykonaniu tych czynności wstępnych należy przystąpić do właściwego procesu,
postępując jak poniżej. Wielkości liczbowe: temperatura, stężenia i czas należy traktować
jako przykładowe, przyjęte dla potrzeb tego projektu. Przed każdym rozpoczynanym procesem rzeczywiste parametry ustali osoba odpowiedzialna za konserwację eksponatów.
Kolejność czynności:
- umieścić eksponaty w wannie, wykorzystując do tego celu półki, tak aby jak najkorzystniej zagospodarować jej pojemność – przyjęto wsad standardowy 1 6000 dm3 drewna,
- napełnić wannę ciepłą wodą z sieci – temp. ~40°C - w ilości odpowiedniej dla uzyskania
10%-owego roztworu PEG’u – dla w/w wsadu należy wlać ok. 5 660 dm3 wody wg
wskazań wodomierza,
- po wlaniu wody uruchomić pompę cyrkulacyjną P2-B, wymuszając odpowiedni przepływ w wannie – obliczeniowy przepływ wynosić będzie ok. 6 m3/h, co odpowiada średniej wydajności pompy,
- jednocześnie przygotować w mieszalniku 40%-owy roztwór PEG’u i przepompować go
do wanny V5 wykorzystując do tego pompę cyrkulacyjną P2-A. Roztwór w mieszalniku
należy wykonywać kilkakrotnie, aby uzyskać ilość wcześniej wyliczoną, i przepompowywać sukcesywnie do wanny przy pomocy pompy P2-A, aż uzyskany zostanie zakładany poziom cieczy w wannie. Dla jednej szarży należy: wlać do mieszalnika ok. 487 dm3
wody (najlepiej o temp. +40°C) – ilość odmierzyć wg wskazań wodomierza - a następnie
wsypać 325 kg PEG’u (Wykres 1). PEG wsypywać przy uruchomionym mieszadle. Obroty mieszadła ustawić w taki sposób aby nie następowało wychlapywanie roztworu
przez otwór zasypowy. Aby uzyskać w wannie V5 roztwór 10% (dla przyjętego wsadu
drewna) należy przepompować do niej 40%-owy roztwór w ilości odpowiadającej ok. 2,5
objętości mieszalnika..
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- zamknąć wannę pokrywą,
- kontrolować temperaturę roztworu w wannie na zainstalowanych na rurociągu wskaźniku
temperatury. W przypadku gdyby temperatura ta była niższa od temperatury początkowej
20°C, uruchomić system podgrzewania roztworu w wannie do czasu aż uzyskana zostanie wymagana temperatura,
- ustawić w systemie sterowania założone parametry wyjściowe procesu, np. stopniowy
wzrost temperatury od 40°C do 60°C (max) i wzrost stężenia PEG w roztworze od 10%
do 80%, w cyklu 18 miesięcznym. Parametry te należy ustalać indywidualnie dla każdej
partii eksponatów. Przy założeniach przyjętych wyżej wzrost temperatury wynosić powinien ok. 0,04°C a wzrost stężenia ok. 0,137% w ciągu doby, (Wykres 2).
- uruchomić jedną z pomp dozujących P3-A/B, ustawiając wstępnie wyliczoną dawkę godzinową dodatku 40%-ego PEG’u – dla przyjętego wsadu podawana dawka 40%-ego
roztworu wynosić powinna ok. 1,36dm3/h (0,59kg/h suchego PEG’u), (Wykres 3).
- uruchomić wentylator systemu wentylacji wanny,
- prowadzić dalej proces utrzymując cyrkulację roztworu przy pomocy jednej z pomp P2A/B,
- cyklicznie, z założoną częstotliwością, kontrolować parametry procesu, przede wszystkim temperaturę i stężenie roztworu w wannie,
- reagować na sygnały alarmowe systemu automatyki.
Po zakończeniu konserwacji należy:
- wyłączyć wentylację wanny V5,
- zdjąć pokrywę z wanny,
- sukcesywnie wyjmować z wanny eksponaty, utrzymując cały czas cyrkulację roztworu,
- opróżnić roztwór PEG’u do kilku kontenerów magazynowych (o poj. 1m3),
- opróżnić cały układ technologiczny – rurociągi i urządzenia – z pozostającego w nich
roztworu,
- przepłukać cały układ wodą spuszczając popłuczyny do kontenera,

4.2.

Konserwacja w wannie V4
Wanna ta przeznaczona jest do konserwacji eksponatów o znacznej długości ale
ograniczonych wymiarach poprzecznych – poniżej 0,5m. Max długość tych elementów może dochodzić do 12m.
Postępowanie z eksponatami przed rozpoczęciem konserwacji analogiczna jak przy
wannie V5.
Po tych czynnościach rozpoczyna się operacja zasadnicza w kolejności podobnej do
wymienionej w pkt. 4.1. Przystępując do konserwacji należy wcześniej uokreślić paramaetry
procesu: czas trwania konserwacji, temperatury i stężenia roztworu – początkowe i końcowe
– oraz intensywność mieszania cyrkulacyjnego.

4.3.

Przechowywanie i płukanie eksponatów w wannach V1 – V3
Wanny V1, V2 i V3 przeznaczone są do przygotowywania nowych elementów. Eksponaty te będą tu również ostatecznie myte i płukane przed konserwacją.
Eksponaty układane będą na dnie wanny lub, w przypadku eksponatów o małych
wymiarach (szczególnie pod względem wysokości) na odpowiednich półkach, które montowane mogą być na trzech różnych wysokościach (patrz rys. T10). Po załadowaniu wytypowanej partii eksponatów wannę należy napełnić wodą z najbliższego przyłącza sieci wodociągowej.
Eksponaty z tych wanien przeznaczone będą do dalszej konserwacji, przede wszystkim w roztworze PEG’u. Wyjmowane będą z wody i transportowane na stanowiska konserwacji przy pomocy suwnicy, wózków transportowych lub nawet ręcznie.
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Stanowisko montażowe
W środkowej części Pracowni umieszczony będzie stół montażowy na którym eksponaty po konserwacji przygotowywane będą do eksponowania w sali ekspozycji. Stół składać się będzie z ośmiu mobilnych (na kółkach) mniejszych stołów. Każdy ze stołów posiadać będzie możliwość płynnej regulacji wysokości blatu (regulacja ręczna). W czasie pracy
zespól stołów, uczestniczących w danym momencie w czynnościach konserwacyjnych, będzie ze sobą połączony przy pomocy odpowiednich zaczepów.
Stoły składające się na stanowisko montażowe, mają charakter indywidualny i zostaną wykonane specjalnie dla potrzeb Pracowni wg rysunku założeniowego T14.

5.

PRACE POMOCNICZE I REKONSTRUKCYJNE
Przygotowanie eksponatów do konserwacji wymaga wykonania stosownych wzmocnień, elementów nośnych i podparć.
Podobne konstrukcje wspomagające są niezbędne przy przygotowywaniu eksponatów już zakonserwowanych, przewidzianych do ekspozycji.
W wydzielonych pomieszczeniach, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach,
możliwe będą również rekonstrukcje fragmentów eksponatów.
Dla umożliwienia wykonania tych prac Pracownia posiadać będzie dwa wydzielone
pomieszczenia, w którym wykonywane będą niezbędne prace stolarsko – szkutnicze oraz
kowalsko - ślusarskie.

5.1.

Stanowiska stolarsko - szkutnicze
Stanowiska te należy traktować jako pomocnicze, służące do wykonywania pojedynczych detali, niewielkich elementów potrzebnych przy konserwacji eksponatów. Stanowiska
te nie mogą służyć dla potrzeb produkcji usługowej.
Nie zakłada się stałej obsługi (etatów) tych stanowisk. Poszczególni pracownicy Pracowni Konserwacji eksponatów, w zależności od aktualnych potrzeb, będą przygotowani do
korzystania z poszczególnych stanowisk specjalistycznych.
Z uwagi na trudny do przewidzenia rodzaj i zakres tych prac – decydować o tym będzie zarówno stan eksponatu jak i zakres rekonstrukcji – stanowiska te zostaną wyposażone
w urządzenia o charakterze uniwersalnym. Umożliwi to wykonywanie większości prac stolarskich czy też szkutniczych.
Wyposażenie tych stanowisk obejmować będzie:
- stół warsztatowy stolarski (strugnica stolarska),
- pilarka uniwersalna (piła tarczowa),
- strugarka wyrówniarko – grubościówka,
- piła taśmowa,
- tokarka do drewna,
- frezarka dolnowrzecionowa do drewna,
- odciąg wiórów – mobilny,
- regał narzędziowy !000 x 300,
- stół warsztatowy z nadstawą,
- elektronarzędzia (pilarka, wiertarka, szlifierka, wkrętarka itp.),
- komplet narzędzi ręcznych.
Rysunek T15 zawiera propozycję rozmieszczenia w/w urządzeń w wyznaczonym na
warsztat pomieszczeniu.
Podstawowe parametry wyposażenia omawianych stanowisk podano w zestawieniu
urządzeń pkt. 14. Na rynku znajduje się wielu producentów tego typu urządzeń. Dla umożliwienia Inwestorowi wyboru najkorzystniejszej oferty na końcu tabeli pkt. 14 wyszczególniono niektórych z nich.
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Podstawowe maszyny, tj. pilarka uniwersalna i strugarka, nie będą na stałe przymocowane do podłoża. Umożliwi to swobodne przemieszczanie ich w celu dostosowania lokalizacji stanowiska pracy do aktualnych potrzeb wynikających z indywidualnych cech przygotowywanego eksponatu. Korzystając z odpowiednio długich kabli zasilających – muszą
spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy - możliwe będzie nawet ustawienie ich w hali
(np. w rejonie dużego stołu montażowego). W czasie pracy tych maszyn należy korzystać z
mobilnego odciągu wiórów, który będzie na wyposażeniu pomieszczenia.
W projekcie nie podaje się szczegółowego wykazy elektronarzędzi i narzędzi ręcznych z uwagi na indywidualny i jednostkowy charakter prac, które będą wykonywanie w
warsztacie. Narzędzia te należy dobierać w zależności od zakresu prac dla danego eksponatu. Podstawowe narzędzi stolarskie to: piłki ręczne (różne rodzaje), strugi (różne rodzaje),
dłuta, świdry i wiertła do drewna, tarniki, młotki, obcęgi itp. a elektronarzędzia to wiertarki,
szlifierki i strugi.

5.2.

Stanowiska kowalsko - ślusarskie
Stanowiska te należy traktować jako pomocnicze, służące do wykonywania pojedynczych detali, niewielkich elementów potrzebnych przy konserwacji eksponatów. Stanowiska
te nie mogą służyć dla potrzeb produkcji usługowej.
Nie zakłada się stałej obsługi (etatów) tych stanowisk. Poszczególni pracownicy Pracowni Konserwacji eksponatów, w zależności od aktualnych potrzeb, będą przygotowani do
korzystania z poszczególnych stanowisk specjalistycznych.
Stanowiska te będą służyć konserwatorom do wykonywania elementów metalowych
niezbędnych w przygotowywaniu eksponatów do ekspozycji.
Wyposażenie tych stanowisk umożliwi wykonywane – w ograniczonym zakresie –
rekonstrukcji brakujących fragmentów eksponatów. Podobnie jak w przypadku stanowisk
stolarsko – szkutniczych, również wyposażenie „kuźni” będzie miało charakter uniwersalny.
Wyposażenie tych stanowisk obejmować będzie:
- palenisko kowalskie o 2 kotlinach + okap wyciągowy,
- piec kowalski na gaz propan-butan + okap wyciągowy,,
- stół spawalniczy z wyciągiem,
- tokarka uniwersalna,
- wiertarko – frezarka,
- automat spawalniczy MIG/MAG,
- szlifierka dwutarczowa,
- stół warsztatowy z blatem metalowym 1600 x 800,
- imadło kowalskie,
- imadło ślusarskie,
- 2 kowadła: jednorożne (30kg) i dwurożne (75kg),
- wiertarka stołowa,
- wanna na olej do hartowania,
- regał warsztatowy 600 x 300,
- pilarka tarczowa do metali,
- płyta kowalska (do prostowania),
- prasa hydrauliczna ręczna,
- nożyce dźwigniowe do blachy,
- elektronarzędzia (wiertarka,
- komplet narzędzi i ręcznych.
Rysunek T16 zawiera propozycję rozmieszczenia w/w urządzeń, w wyznaczonym
dla nich pomieszczeniu. Urządzenia nie wymagające trwałego kotwienia do podłożą będą
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mogły być przemieszczane zgodnie z chwilowymi potrzebami wynikającymi z bieżących
potrzeb Pracowni.
Podstawowe wyposażenie kuźni, tj. palenisko, piec oraz stanowisko spawalnicze,
muszą znajdować w pokazanym na rysunku miejscu z uwagi na system wentylacji i lokalizację okapów wyciągowych nad tymi urządzeniami.
Podstawowe parametry wyposażenia stanowisk podano w zestawieniu urządzeń pkt.
14. Na rynku znajduje się wielu producentów tego typu urządzeń. Dla umożliwienia Inwestorowi wyboru najkorzystniejszej oferty na końcu tabeli pkt. 14 wyszczególniono niektórych z nich.
Również i dla tego pomieszczenia – z powodów jak dla stolarni - nie podaje się
szczegółowego wykazy elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Niemniej jednak przy wyposażaniu stanowiska kuziennego należy pamiętać o zakupie młotków kowalskich (różne rodzaje), przebijaki, płyty kowalskiej, kleszczy kowalskich, tarników oraz narzędzi do obsługi paleniska. Dla potrzeb stanowisk ślusarskich należy zakupić m.in. wiertła, frezy, skrobaki, pilniki (różne rodzaje), klucze (różne rodzaje), klucze nastawne, młotki, szczypce, obcęgi,
przecinaki, punktaki, wkrętaki, piłki do metalu itp. a z elektronarzędzi to przede wszystkim
wiertarki ręczne, szlifierka kątowa, piła prosta – wycinarka, szlifierka z giętkim wałkiem.

6.

PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA
Dla umożliwienia właściwej ekspozycji eksponatów przestrzeń ta zostanie wyposażona w gabloty i regały szklane (witryny), stojaki i regały mobilne i regulowane.
Wytyczne aranżacji części ekspozycyjnej określa projekt architektoniczny. Ekspozycje mają charakter czasowy i każdorazowa będą dostosowywane do tematu wystawy.

7.
7.1.

ZAGADNIENIA BHP i P.POŻ.
Wytyczne BHP
W procesie mamy do czynienia z suchym glikolem polietylenowym (PEG) oraz jego
wodnymi roztworami (o różnych stężeniach)
Związek nie wykazuje własności toksycznych i nie stwarza zagrożenia dla ludzi, zarówno w stanie stałym, ani w stosowanych w procesie roztworach, ani w zaimpregnowanych przedmiotach.
Przy pracach z roztworem PEG’u należy zwracać uwagę aby nie nastąpiło jego rozlanie na posadzkę, szczególnie w przestrzeni komunikacyjnej, ponieważ stwarzać to może
zagrożenie poślizgu. Przed rozpoczęciem pracy należy szerzej zapoznać się zagrożeniami i
postępowaniem przy pracach z PEG w oparciu np. o informacje dostępne w internecie w postaci Kart Charakterystyki substancji chemicznych (www.cheman.pl; www.poch.com.pl;
www.merck.pl itp.).
Pracownicy Pracowni Konserwacyjnej oprócz odpowiedniego przygotowania zawodowego, przed dopuszczeniem do pracy, powinni przejść specjalne przeszkolenie w zakresie
BHP na poszczególnych stanowiskach.
Pracownicy ci również powinni być wyposażeniu w niezbędną, zgodną z wymaganiami dla poszczególnych stanowisk, odzież roboczą i akcesoria ochrony osobistej takie jak
okulary ochronne, rękawice itp.
Dla zapewnienia właściwych warunków pracy, w celu utrzymania właściwej wilgotności w hali zastosowana będzie wentylacja mechaniczna. Wentylowane będą również wanny impregnacyjne.
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Zagadnienia p.poż.
Suchy glikol polietylenowy (PEG) jest substancją palną. W roztworze z wodą nie
stwarza zagrożenia pożarowego, a prężność par nad roztworem jest bardzo niska.
Temperatura zapłonu zależy od masy cząsteczkowej i waha się od +170°C do 250°C,
co klasyfikuje go w III klasie niebezpieczeństwa pożarowego. Z powietrzem nie tworzy
mieszanin wybuchowych.
7.2.1. Środki ochrony pożarowej
Technologia, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, dotyczy procesów konserwacyjnych drewna. Dla zabezpieczenia p.poż. obiektu przewiduje się zastosowanie odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Szczegóły wyposażenia zawiera projekt architektoniczny.

8.

DOBÓR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
Instalacja technologiczna obejmuje:
wanny konserwacyjne,
mieszalniki,
pompy,
wymienniki ciepła,
filtry,
rurociągi technologiczne,
instalacja grzewcza - wodna,
system kontroli i sterowania

8.1.

Wanny konserwatorskie
Wielkość poszczególnych wanien wyniesie:
- V1 = 4,0m x 2,0m; wys. 0,8m; pojemność całkowita = 6,4m3,
- V2 = 5,0m x 1,2m; wys. 0,8m; pojemność całkowita = 3,6m3,
- V3 = 2,5m x 1,0m; wys. 0,8m; pojemność całkowita = 2,0m3,
- V4 = 12m x 0,62m, wys. 0,58, pojemność całkowita = 2,0m3,
- V5 = 6,0m x 1,5m; wys. 1,2m; pojemność całkowita = 10,8m3,
Wanny V1 – V3 wykonane będą ze stali kwasoodpornej. Służyć one będą do płukania nowych eksponatów dostarczanych do muzeum. Będą to wanny prostokątne ustawione
bezpośrednio na posadzce. Do wanien doprowadzona będzie woda wodociągowa – ciepła i
zimna. Zabrudzona woda po płukaniu spuszczana będzie do kanalizacji.
Wanna V4 jest wanną istniejącą powstałą w Muzeum Morskim jako wynik doświadczeń uzyskanych podczas dotychczasowych prac konserwatorskich. Z uwagi na jej wymiary
– długość max 12m, szerokość 0.6, - przewidziana została przede wszystkim do konserwacji
elementów długich jak stępki, belki itp.
Konstrukcja wanny V4 wykonana jest, w zasadniczej swojej części, z połówki rury z
tworzywa sztucznego. Pozostałe elementy wykonane zostały z PP i żywic epoksydowych.
Niektóre elementy tego urządzenia wykonano jako metalowe – stal kwasoodporna lub
miedź.
Jako wanna V5 wykorzystana będzie istniejąca wanna, pracująca obecnie w pracowni konserwatorskiej w Tczewie, po niewielkich przeróbkach adaptacyjnych. Przeróbki te
wynikają z dotychczasowych doświadczeń Inwestora oraz z nowych potrzeb technologicznych. Zakres adaptacji pokazano na rys. T9. Wanna wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
Przykrycie stanowi 3-segmentowa pokrywa wykonana z aluminium. Na miejscu pracy wanna zostanie zaizolowana wełną mineralną.
Wanna V5 będzie wentylowana. Wraz z powietrzem wywiewanym odprowadzana
jest para wodna. Tym sposobem następuje zatężanie roztworu w wannie. Wylot powietrza z
wanny wyposażony zostanie w separator kropel (demister) i filtr antyzapachowy.
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Wannę V5 należy izolować materiałem izolacyjnym charakteryzującym się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ nie większym niż 0,035 W/m °K. Grubość tej izolacji
powinna wynosić 60mm. Płaszcz zewnętrzny – blacha aluminiowa gr. 0,7mm.

8.2.

Mieszalniki
W projektowanej instalacji zainstalowane będzie 3 mieszalniki. Jako jeden z nich
wykorzystany zostanie mieszalnik istniejący. Wymagać on będzie odpowiednich prac adaptacyjnych.
Mieszalniki wykonane zostaną jako zbiorniki walcowe, pionowe z dnem stożkowym
i pokrywą płaską, wyposażone w wężownicę grzewczą i mieszadło śmigłowe. Mieszalniki
będą izolowane wełną mineralną grubości 60mm.
Zasadnicze wymiary: średnica 0,9m, wysokość części walcowej 1,5m. Więcej informacji znajduje się na rys. T11.
Mieszalniki należy izolować materiałem izolacyjnym charakteryzującym się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ nie większym niż 0,035 W/m °K. Grubość tej izolacji
powinna wynosić 60mm. Płaszcz zewnętrzny – blacha aluminiowa gr. 0,7mm.

8.3.

Pompy
Jako podstawowe pompy procesowe (P2-A/B; P3-A/B; P4-A/B) zastosowano pompy
obiegowe wirowe typu PJM produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp o wydajności nominalnej 6m3/h. Pompy tej konstrukcji dobrze się sprawdziły w instalacji pracującej w Muzeum
Wisły w Tczewie. Wysokość podnoszenia pomp została dobrana do wielkości oporów przepływu stawianych przez projektowany układ pompowy. Opory układu pompowego obliczono przyjmując jako medium 50%-owy roztwór wodny PEG 4000 w przy temperaturze 20°C.
Całkowite opory przepływu układu pompowego wanny V5 wynosić będą:
− opory liniowe (łącznie ssanie i tłoczenie)
- 8,7 m sł H2O
− opory miejscowe (armatura, urządzenia)
- 14,1 m sł H2O
razem
=22,8 m sł H2O
W obliczeniach nie uwzgledniano różnic wysokosciowych układu pompowego jako
że pompy pracować będą w układzie cyrkulacyjnym (zamknietym).
Na tej podstawie wytypowano pompy typu 40PJM160 (lub inne o podobnych
parametrach), której śrenie parametry wynoszą : wydajność Q=6 m3/h; wysokość
podnoszenia H=31 m sł H2O; obroty pompy n=2900 1/min; moc silnika N=1,5 kW.
Projektowana instalacja obejmuje 3 podobne układy pompowe a zatem dla każde z
nich zastosowana zostanie para pomp jw.
Jako pompy dozujące PEG do obiegu cyrkulacyjnego (P5-A/B; P6-A/B; P7-A/B),
zastosowane będą pompy dozujące tłokowe z napędem elektrycznym, których wydajność
wynosi od 0 do 1,3dm3/h i może być regulowana z zależności od bieżących potrzeb procesu
technologicznego. Jako odpowiednie dla potrzep projektowanych instalacji proponuje się
zastosowanie pomp typu A-125N-6/C-11 firmy TAPFLO. Dopuszcza się zastosowanie
pomp inne produkcji pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie parametrów hydraulicznych, elektrycznych i montażowych, podanych w tym projekcie.
Jako pompy obiegowe w instalacji wody grzewczej (P1-A/B), wykorzystane zostaną
pompy 40PJM140. W przypadku zadowalającego stanu technicznego pomp, pracujących
obecnie w istniejącej instalacji konserwacyjnej w Tczewie, można rozważyć ich zastosowanie w nowym obiekcie.
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Wymienniki ciepła - podgrzewacze procesowe
Dla zapewnienia wymaganego dopływu ciepła do wanny zastosowane zostaną podgrzewacze przeponowe płaszczowo – rurkowe, wykonane indywidualnie dla potrzeb omawianych procesów konserwacyjnych, zgodnie z rysunkiem założeniowym nr T12.
Charakterystyka:
- powierzchnia wymiany ciepła – ok. 2 m2,
- średnica płaszcza – 160 mm,
- średnica rurek wężownicy – 10 mm,
- długość całkowita - ok. 1,3 m,
- materiał – stal kwasoodporna typu 18-8.
Dla zapewnienia ciągłości procesu w każdym układzie technologicznym
zaprojektowano po dwa, wzajemnie rezerwujące się, wymienniki pracujące równolegle. W
przypadku niesprawności jednego z wymienników zostanie on wyłączony z ruchu a medium
zostanie skierowane na drogi. Wymienniki należy izolować materiałem izolacyjnym
charakteryzującym się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ nie większym niż 0,035
W/m °K. Grubość tej izolacji powinna wynosić 60mm.

8.5.

Filtry
Z uwagi na specyficzny charakter projektowanej instalacji i wymaganą niezawodność instalacji zaprojektowano filtry o konstrukcji zapewniającej odpowiednią czystość roztworu procesowego ale także łatwą obsługę – czyszczenie – w czasie trwania tego procesu –
patrz rys. T13. Na czas czyszczenia filtra roztwór kierowany będzie odpowiednim obejściem
filtra – by-pass’em. W czasie pracy stopień drożności filtra kontrolowany będzie manometrem różnicowym a przekroczenie dopuszczalnej różnicy ciśnień sygnalizowane będzie w
systemie kontroli instalacji.
Filtry należy izolować materiałem izolacyjnym charakteryzującym się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ nie większym niż 0,035 W/m °K. Grubość tej izolacji powinna
wynosić 60mm.

8.6.

Rurociągi technologiczne
Przeznaczeniem rurociągów jest połączenie technologiczne poszczególnych urządzeń dla umożliwienia transportu roztworu PEG zgodnie z przyjętym schematem technologicznym. Na rurociągach będzie zainstalowana niezbędna armatura i aparatura kontrolno –
pomiarowa.
Zasadnicza część tych rurociągów wykonana będzie ze stali kwasoodpornej typu
18-8, np. 1H18N9 wg PN lub 1.4301 wg DIN lub 304 wg AISI USA. Ze względów montażowych, tam gdzie będzie to konieczne, stosować można rury stalowe ocynkowane (tylko w
instalacjach wody grzewczej).
Rurociągi należy wykonywać w sposób zapewniający realizację celu technologicznego, zgodnie ze schematem technologicznym (rys. T1) i rysunkami montażowymi instalacji
rurowych (rys. T4 – T8).
Rurociągi, wraz z armaturą, należy mocować, do specjalnie do tego celu przygotowanych, konstrukcji wsporczych. W zależności od średnicy nominalnej rurociągu należy dążyć do zapewnienia minimalnych odległości pomiędzy zamocowaniami, podanych w poniższej tabeli:
DN
20
25
32
40
50
65
80
Dz x g
25 x 2
30 x 2
38 x 2 44,5 x 2 54 x 2
69,2
84 x 2
Odległości między podporami
(m)

1,5

1,8

2,1

2,4
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Połączenia poszczególnych elementów rurociągów – rur i kształtek – wykonane będą
przez spawanie z zastosowaniem odpowiedniej technologii spawania (stal chromowo – niklowa).
Połączenia rurociągów z urządzeniami i armaturą, w zależności od średnicy, realizowane będą za pomocą:
- połączeń gwintowanych - dla średnic DN = 20 – 40
- połączeń kołnierzowych - dla średnic DN = 50 – 80.
Wszystkie rurociągi technologiczne, ze względu na oszczędność energii (media są
podgrzewane), będą izolowane. Izolacja powinna charakteryzować się współczynnikiem
przewodzenia ciepła λ nie większym niż 0,035 W/m °K. Przy takich właściwościach grubość
izolacji powinna wynosić jak w poniższej tabeli:
DN
20
25
32
40
50
65
80
Dz x g
25 x 2 30 x 2 38 x 2 44,5 x 2 54 x 2
69,2
84 x 2
Grubość izolacji
rur z PEG (mm)
Grubość izolacji
rur wody grzewczej (mm)

25

30

30

30

40

40

40

40

40

30

40

40

45

50

Armatura zamontowana na tych rurociągach powinna być również izolowana, przy
zapewnieniu parametrów izolacji jak dla rurociągów. Izolację armatury należy wykonać w
sposób zapewniający możliwość jej obsług zgodnie z przeznaczeniem.
Rurociągi instalacji wody grzewczej wykonane również będą z rur stalowych kwasoodpornych. Na takie rozwiązanie zdecydowano się, w uzgodnieniu z Inwestorem, biorąc
pod uwagę dotychczasowe doświadczenia na istniejącej instalacji w Tczewie. Elementy wykonane ze stali węglowej (nawet pomalowane), znajdujące się w obrębie instalacji konserwacji PEG’iem, po pewnym czasie ulegają korozji. Tlenki żelaza (rdza) jako jej „produkt”
mogą w różnych okolicznościach przedostać się do roztworu powodując jego trwałe zabarwienie co jest zdecydowanie niepożądane.
Przebieg i podłączenia do urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym i rysunkami montażowymi.
Instalacja wyposażona będzie w armaturę gwintowaną odpowiedniej średnicy.
Zamocowania i izolacja jak dla rurociągów technologicznych (PEG’u).
8.6.1. Armatura
Zastosowana będzie armatura kwasoodporna (lub z tworzyw sztucznych – PP) o
średnicach zgodnych ze schematem technologicznym.
Na rurociągach o średnicach do DN40 włącznie należy montować armaturę łączoną z
rurociągami za pomocą gwintów rurowych calowych. Natomiast na rurociągach o
średnicach DN50 – N80 montowana powinna być armatura kołnierzowa.
Jako armatura regulacyjna zastosowana będzie armatura dobrana odpowiednio do
ostatecznie przyjętego systemu sterowania instalacji. Jest to warunek zapewnienia poprawnej pracy całej instalacji.

8.7.

Instalacja grzewcza - wodna
Proces konserwacji zabytkowych eksponatów drewnianych, wydobywanych z wody,
prowadzony musi być w podwyższonych temperaturach, o czym szerzej w pkt. 4. Ciepło do
poszczególnych urządzeń technologicznych
Dla zapewnienia wymaganej ilości ciepła dla prowadzonych w wannach procesów
konserwacyjnych instalacja wyposażona zostanie w przepływowy podgrzewacz elektryczny
ciepła. Wydatek cieplny podgrzewacza zapewnić powinien energię cieplną dla:
− pokrycia strat cieplnych wanny V5
- 3,1 kW
− pokrycia strat cieplnych wanny V4
- 1,2 kW
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−
−
−
−

pokrycia strat cieplnych 3 mieszalników
- 1,5 kW
pokrycia strat cieplnych 3 wymienników
- 0,6 kW
pokrycia strat cieplnych rurociągów i armatury - 1,8 kW
pokrycia strat cieplnych na odparowanie wody - 0,3 kW
Razem:
8,5 kW
Zastosowany będzie elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 12 kW.
Na rynku znajduje się wielu producentów tego typu urządzeń. Dla umożliwienia Inwestorowi wyboru najkorzystniejszej oferty na końcu tabeli pkt. 15 wyszczególniono niektórych z
nich. Wraz z podgrzewaczem współpracować będzie zasobnik ciepłej wody grzewczej o pojemności 500 dm3.Cyrkulację ciepłej wody w układzie zapewnią pompy typu 32PJM 120
3
(lub inne o podobnych parametrach), o średnich parametrach: wydajność Q=3 m /h; wysokość podnoszenia H=18 m sł H2O; obroty pompy n=2900 1/min; moc silnika N=0,55 kW.
Jako rezerwowe źródło ciepła do pomieszczenia maszynowni doprowadzone zostaną
rurociągi wody grzewczej z centralnego systemu obiektu.

8.8.

System kontroli i sterowania
Przewiduje się zastosowanie zdalnego system sterowania procesem w oparciu o odpowiednie przyrządy i aparaturę kontrolno – pomiarową instalowaną na rurociągach lub w wannach. Przebieg procesu technologicznego zostanie zaprogramowany przy pomocy specjalnego sterownika.
Podstawowe parametry i wskazania aparatury rejestrowane będą w komputerze. Niezależnie od automatyzacji cała instalacja będzie nadzorowana przez przeszkolony personel. Wszystkie pomiaru i
sygnały będą rejestrowane.
System sterowania i kontroli obejmować będzie:
regulację temperatury wody grzewczej – zdalna i ręczna na regulatorze fabrycznym
podgrzewacza E1,
regulację temp. PEG w wannie V5 (nie może przekroczyć 65°C) - w obiegu zamkniętym – 2 niezależne układy:
• podstawowy – regulację natężenia przepływu wody grzewczej przez wymiennik E2
(A lub B) na podstawie pomiaru temperatury roztworu PEG’u za
tym wymiennikiem,
• rezerwowy - regulację natężenia przepływu wody grzewczej przez wymienniki
wewnętrzne wanny V5 na podstawie pomiaru temperatury roztworu
PEG’u za tą wanną,
kontrolę i regulację stężenia PEG w wannie V5 od 10% do 85%,
• podstawowa – regulację natężenia dopływu 40%-ego PEG’u z mieszalnika M1, przy
pomocy pompy dozującej P6 (A lub B), do układy cyrkulacyjnego
wanny V5,
• uzupełniająca- regulację natężenia wentylacji wanny V5 przy pomocą stopnia otwarcia klapy systemu wentylacji,
sterowanie stopniowym wzrostem temperatury PEG w wannie V5 za pomocą komputerowej zmiany nastaw systemu,
sterowanie stopniowym wzrostem stężenia PEG w wannie V5 za pomocą komputerowej zmiany nastaw systemu,
kontrolę - sygnalizację + alarm max - spadku ciśnienia cieczy na filtrze F1 przy pomocy
manometru różnicowego,
sygnalizację poziomu i poziomu max roztworu w wannie V5 za pomocą sondy,
sterowanie temp. PEG w mieszalniku M1 (nie może przekroczyć 65°C), poprzez regulację natężenia przepływu wody grzewczej przez wężownicę wewnętrzną mieszalnika,
na podstawie pomiaru temperatury roztworu PEG’u w tym wymienniku,
sygnalizację pracy pomp i mieszadła mieszalnika M1,
regulację obrotów mieszadła – „falownik” w zakresie 100 – 750 1/min
pomiary ilości wody (ciepłej i zimnej) podawanej do mieszalnika i wanny V5.
Analogicznie do sterowania instalacji konserwacji w wannie V5 sterowane będą procesy
konserwacyjne prowadzone w wannie V4, przy czym wanna ta, z uwagi na segmentową budowę,
PRACOWNIA KONSERWATORSKA WRAKÓW
Projekt Technologiczny

MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU

MC Projekt

80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13

Małgorzata Kowalska

17

umożliwia prowadzenie konserwacji w 4 niezależnych segmentach. W tym celu dla wanny V4 przewidziano 2 niezależne instalacje obiegowe PEG’u. W zależności od aktualnych potrzeb poszczególne segmenty wanny przyporządkowywane będą do jednego z dwóch niezależnych procesów konserwacyjnych.
Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy urządzeń i aparatury kontrolno – pomiarowej, przez cały cykl procesowy (np. 1,5 roku), instalacja będzie zasilana również z rezerwowego
źródła energii elektrycznej, tj. z agregatu prądotwórczego.

9.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA I OZNAKOWANIE
Ze względu na własności korozyjne PEG’u i konieczność zachowania czystości roztworu zastosowane będą materiały odporne na działanie tego medium.

9.1.

Urządzenia i aparatura
Wanny, mieszalniki podgrzewacze, filtry wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej.
W związku z tym nie będzie konieczności stosowania specjalnych zabezpieczeń antykorozyjnych tych urządzeń.

9.2.

Rurociągi i armatura
Zastosowane będą rurociągi i armatura ze stali kwasoodpornej, które nie wymagają
specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Również konstrukcje wsporcze, ze względu
na konieczność utrzymania odpowiedniej czystości w obrębie Pracowni, wykonane będą z
materiałów niekorodujących w środowisku PEG (stal kwasoodporna, aluminium lub profile epoksydowe.

9.3.

Oznakowanie instalacji
Na urządzeniach technologicznych umieścić tabliczki z symbolami technologicznymi podanymi na schemacie technologicznych. Rurociągi należy oznaczyć tabliczkami z podaniem nazwy medium, średnicy i kierunku przepływu.

10.

WYTYCZNE ODBIORU INSTALACJI
Odbiorowi może podlegać całkowicie wykonana instalacja.
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru wykonawca powinien przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prac montażowych
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- Specyfikacje Techniczne.
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.
- Receptury i ustalenia technologiczne.
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów.
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym
m.in. pomiary elektryczne.
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Deklaracje zgodności, atesty jakościowe wbudowanych Materiałów.
Sprawozdanie techniczne, zawierające:
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót.
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiającego.
Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.
Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

ROZRUCH INSTALACJI
Rozruch instalacji może być wykonany po jej zmontowaniu i odebraniu przez kontrolę techniczną. Rozruch instalacji technologicznych musi być poprzedzony przekazaniem
do eksploatacji instalacji elektrycznych, uziemiających, odgromowych oraz kanalizacji ściekowej – przemysłowej.
Rozruch należy przeprowadzić dwuetapowo.
W pierwszym etapie należy sprawdzić pracę instalacji stosując za medium technologiczne wodę z sieci wodociągowej. W tym czasie należy dokonać regulacji nastaw poszczególnych urządzeń sterujących i pomiarowych.
Dopiero po pomyślnie przeprowadzonym rozruch „na wodzie” należy przeprowadzić
rozruch na mediach zgodnych z technologią procesu.
W czasie rozruchu należy sprawdzić:
– szczelność połączeń w czasie normalnej pracy,
– drożność instalacji,
– wydajność przepływu mediów dla wszystkich układów pompowych,
– sprawność urządzeń zabezpieczających.
– sprawność systemu sterowania i kontroli.
Po wykonaniu rozruchu, potwierdzonego odpowiednim protokółem, instalację można przekazać do eksploatacji.

12. WYTYCZNE DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
12.1. Projekty architektoniczne i konstrukcyjne
Należy zaprojektować:
– odpowiedniej nośności stropy w miejscach pracy urządzeń technologicznych. W
miejscach posadowienia wanien podnieść posadzkę
- dla wanny V5 - na wysokość 10 cm,
- dla wanien V1 – V3 - na wysokość 5 cm,
– otwory w stropie na piwnicą w miejscu posadowienia mieszalników,
– otwory w stropie i ścianach piwnicy dla przeprowadzenia instalacji rurowych,
– podesty obsługowe w rejonie urządzeń technologicznych - wanna V5 i mieszalniki – o wysokości 50 cm od posadzki,
– kraty pomostowe – gretingi – w rejonie wanien do płukania (V1 – V3) oraz
wanny długiej (V4),
– posadzki zmywalne, odwodnienie do kanalizacji sanitarnej, części „mokrej” pracowni konserwacji eksponatów (rejon wanien i stołów montażowych),
– posadzkę w kuźni i stolarni wykonać z odpowiednia impregnowanych (bezpieczeństwo pożarowe) klocków drewnianych (bruk drewniany).
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12.2. Projekty elektryczne
Należy zaprojektować:
zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie pkt. 12.2.1 oraz rysunkami,
zasilanie systemu sterowania, kontroli instalacji technologicznych,
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu sterowania oraz ochrony zawartych danych przewidzieć zasilanie systemu poprzez UPS,
system uziemienia wanien, mieszalników, pomp oraz instalacji rurowych,
dla zapewnienia ciągłej pracy urządzeń elektrycznych, wchodzących w zakres instalacji konserwacji eksponatów w wannach V4 i V5, zaprojektować odpowiednie zasilanie rezerwowe (np. agregat prądotwórczy) pomp, mieszalników i podgrzewacza elektrycznego, wyszczególnionych w pkt. 12.2.1 - MASZYNOWNIA,
oświetlenie hali i stanowisk pracy zapewnić następujące oświetlenie:
- w rejonie wanien i mieszalników – 20 lx,
- nad stołem montażowym
- 300 lx,
- stanowiska stolarsko-szkutnicze
– 200 lx,
- stanowiska kowalsko-ślusarskie
– 300lx.
instalacje elektroenergetyczne gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach rozplanowania technologicznego.
12.2.1. Bilans mocy zainstalowanej
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ilość Moc zainstalowana kW
Uwagi
szt. jednostkowa całkowita
MASZYNOWNIA PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ
Pompa wirowa 32PJM 120
2
0,55
1,10 P1
Pompa wirowa 40PJM 160
6
1,50
9,00 P2 – P4
Pompa dozująca A-125N-6/C-11
6
0,18
1,10 P5 – P7
Mieszalnik PEG
3
1,10
3,30 M1 – M3
Podgrzewacz wody
1
12,00
12,00 E1
Wentylator wyciągowy wanny V5
1
0,25
0,25
Zasilanie systemu sterowania
1
0,75
0,75
Razem:
27,50
STANOWISKA STOLARSKO - SZKUTNICZE
Pilarka uniwersalna do drewna
1
1,50
1,50
Strugarka do drewna
1
3,60
3,60
Piła taśmowa
1
0,55
0,55
Tokarka do drewna
1
1,50
1,50
Odciąg wiórów i trocin
1
1,00
1,00
Frezarka do drewna dolnowrzec.
1
1,50
1,50
Razem:
9,65
STANOWISKA KOWALSKO - ŚLUSARSKIE
Palenisko kowalskie
1
0,37
0,37
Okap wentylacyjny dla paleniska
1
1,00
1,00
Tokarka uniwersalna
1
2,20
2,20
Wiertarko - frezarka
1
1,80
1,80
Szlifierka 2-tarczowa
1
0,40
0,40
Pilarka tarczowa do metali
1
2,20
2,20
Stół spawalniczy z wyciągiem
1
0,75
0,75
Automat spawalniczy MIG/MAG
1
5,60
5,60
Wiertarka stołowa
1
0,60
0,60
Urządzenie
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1

0,70
Razem:
Łącznie:

20

0,70
15,62
52,77

12.3. Projekty instalacji sanitarnych
Należy zaprojektować:
- doprowadzenie wody użytkowej – ciepłej i zimnej – w pobliże wanien technologicznych – V1 – V5 – oraz do pomieszczenia maszynowni w piwnicy,
- dla zapewnienia ciągłości grzania PEG’u, w trakcie trwania procesu konserwacyjnego, zaprojektować rezerwowe doprowadzenie wody grzewczej, z systemu
centralnego ogrzewania, do pomieszczenia maszynowni. Sposób i miejsce podłączenia pokazano na schemacie technologicznym T1 i rys. montażowym T7.
- wentylację mechaniczną wanny V5 - wydajność max wentylatora 200 m3/h,
- wentylację pomieszczeń stolarni i kuźni,
- wentylację miejscową stanowisk pracy stolarni i kuźni: piły tarczowej, strugarki
i paleniska kuziennego, stanowiska spawalniczego i pieca kuziennego,
- odwodnienie posadzek w Pracowni Konserwatorskiej.

12.4. System kontroli i sterowania
System ten powinien zapewniać realizację procesu konserwatorskiego, którego założenia technologiczne zostały opisane w pkt.3. ; 4.1. – 4.2. oraz 8.8. a także schemacie technologicznym, rys. nr T1.
Z uwagi na różnorodność systemów sterowania, występujących na rynku, powiązanych z określonymi typami urządzeń kontrolno – pomiarowych, wskazane jest aby wykonanie i uruchomienie tego systemu powierzyć kompleksowo, tj. projekt, dostawę, wykonanie,
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji, odpowiedniej firmie specjalistycznej.
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
- instalację sterowania i kontroli procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami omówionymi w pkt. 3. ; 4.1 – 4.2 i 8.8 oraz zgodnie ze schematem technologicznym, rys. T1.
- wizualizację procesu,
- komputerową archiwizację danych.

13.

ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA
Projektowana instalacja konserwacji eksponatów drewnianych nie będzie miała
ujemnego wpływu na środowisko. Glikol polietylenowy (PEG) przy właściwym posługiwaniu nie stwarza problemów ekologicznych. Uwolnienie do środowiska może nastąpić jedynie poprzez niewłaściwe obchodzenie się z produktem.
Szczegółowe informacje zarówno o właściwościach fizyczno – chemicznych jak i
toksykologicznych PEG’u można znaleźć w dostępnych w internecie kartach charakterystyki substancji chemicznych (www.cheman.pl; www.poch.com.pl; www.merck.pl itp.).
Nie przewiduje się spuszczania kąpieli impregnacyjnych do ścieków. Kąpiele te w
czasie procesu znajdują się w obiegu zamkniętym, nie występuje odprowadzanie części kąpieli poza układ obiegowy.
Po zakończeniu procesu cały roztwór PEG pozostający w wannie, łącznie z rurociągami, zostaje opróżniony do pojemników kontenerowych V=1m3 i odstawiony do magazynu
celem ponownego wykorzystania w kolejnych procesach konserwacyjnych.
Układ technologiczny (rurociągi, armatura i urządzenia) wyklucza możliwość wydostawana się roztworu PEG na zewnątrz. Przypadkowo rozlany, wychlapany lub ociekający z
wyjmowanych z wanny eksponatów roztwór zbierany jest przez system zbierający z posadzek. Kratki ściekowe z pomieszczeń, w których stosowany jest PEG w postaci roztworu,
należy podłączyć do kanalizacji poprzez odpowiedni osadnik. Niewielkie ilości pary wodnej
PRACOWNIA KONSERWATORSKA WRAKÓW
Projekt Technologiczny
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(~0,5kg/h) odprowadzane będzie podczas procesu przez system wentylacji wanny, wyposażony w separator mechaniczny i filtr - pochłaniacz zapachów.

13.1. Odpady
Działalność Pracowni Konserwatorskiej pociągać będzie za sobą powstawanie niewielkiej ilości odpadów:
a) odpady typu komunalnego (śmiecie, papiery, resztki żywności itp.). Odpady te
zbierane będą do koszy lub podobnych pojemników i wywożone na wysypisko
przez miejskie służby oczyszczania.
b) opakowania papierowe – worki i kartony,
c) opakowania z tworzyw sztucznych – worki, butelki,
d) opakowania metalowe – puszki, wióry i opiłki,
e) szlamy i osady z osadnika na odpływie wód posadzkowych,
Sposób postępowania z odpadami rozwiązano w odrębnym opracowaniu.
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Projekt Technologiczny

14.
Lp.

1

2

3

4

7

8

Ilość
szt
5

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW Z DREWNA - Instalacja PEG’u
Wanna konserwatorska V5 V =10 m3
L = 6 000 mm
Istniejąca
1
S = 1 500 mm
H – 1 200 mm
Wanna konserwatorska V4 V =3,5 m3
L = 12 000 mm
jw.
1
S = 620 mm
H = 800 mm
Wanna wstępna V1
V =5,6 m3
(płukanie)
L = 4 000 mm
Wykonanie indywidual1
S = 2 000 mm
ne
H = 700 mm
Wanna wstępna V2
V =4,2 m3
(płukanie)
L = 5 000 mm
jw.
1
S = 1 200 mm
H = 700 mm
Wanna wstępna V3
V =1,75 m3
(płukanie)
L = 2 500 mm
jw.
1
S = 1 000 mm
H = 700 mm
Mieszalnik M1
V =0,9 m3
D = 900 mm
Istniejący
1
H = 1 500 mm
N = 1,1 kW
Podgrzewacz płaszczowoDn = 150 mm
Wykonanie indywidualrurkowy PEG,u
Pow. wym. F = 2 m2,
2
ne
– E1 A/B
Lcał = ~1 250 mm
Filtr– F1

jw.

1

Uwagi
8

Wymagana modernizacja
Wg założeń rys. T9

2 500

2 500

1 200

1 200

750

750

Wg założeń rys. T10

650

650

Wg założeń rys. T10

250

250

Wg założeń rys. T10

375

375

Wymagana modernizacja
wg założeń rys. T11

70,0

140

Wg założeń rys. T12

21

21

Wg założeń rys. T13

22

Dn = 150 mm
Pow. filtr. F = 0,06 m2,
H = 400 mm

Masa kg
jednost
6
7

MC Projekt

6

Producenci
Dostawcy
4

Małgorzata Kowalska

5

Parametry
techniczne
3

MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13

1

Rodzaj urządzenia
Charakterystyka
2

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

1
9

11

12

13

16

17

Pompa wirowa P2-A/B;
P3-A/B i P4-A/B;

Pompa dozująca P5-A/B;
P6-A/B i P7-A/B;

Stół montażowy przejezdny

Dn = 150 mm
Pow. filtr. F = 0,06 m2,
H = 450 mm
Q = 3 - 9 m3/h
H = 31 – 29 m sł. H2O
N = 1,5 kW
n = 2900 1/min
Q = 0 – 1,3 dm3/h
Hmax = 20 bar
N = 0,18 kW; 3x400V
Wymiary: 12 x 2,5 m
H = 0,8 m

5

6

7

8

Wykonanie indywidualne

2

375

750

Wg założeń rys. T11

jw.

4

70,0

280,0

Wg założeń rys. T12

jw.

2

21

42

Wg założeń rys. T13

6

42,3

253,8

typ 40PJM 160 lub inny o
porównywalnych parametrach

6

8,5

51

typ A-125N-6/C-11 lub inny
o porównywalnych parametrach

1

300

300

Wg założeń rys. T14

TOFAMA
(3.1)*
Leszczyńska
F-ka Pomp
(3.2)*
GRUNDFOS
(3.3)*
TAPFLO
(3.4)*
Leszczyńska
F-ka Pomp
(3.2)*
GRUNDFOS
(3.3)*
Wykonanie indywidualne

23

PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKÓW Z DREWNA - Instalacja ciepłej wody technologicznej
Podgrzewacz wody (kocioł N = 12 kW
BIAWAR
(1.1)*
elektryczny) E1
Wymiary:
1
200
200
KOSPEL S.A. (1.2)*
250x430 wys. 660mm
Zasobnik buforowy wody
V=0,5 m3,
D=600 mm
Hoval
(2.1)*
1
65
65
H=1,95 m
INTEREX
(2.2)*
Izolacja – gr. 100mm
Naczynie przeponowe
V = 50 dm3,
Reflex
FERRO
Po = 3 bar
1
Tz = 90°C,
Tp = 60°C

MC Projekt

15

Filtr F2 i F3

Dn = 150 mm
Pow. wym. F = 2 m2,
Lcał = ~1 250 mm

4

Małgorzata Kowalska
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Podgrzewacz płaszczoworurkowy PEG,u
E 2 A/B i E3 A/B

3
V =0,9 m3
D = 900 mm
H = 1 500 mm
N = 1,1 kW

MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13

10

2
Mieszalnik M2 i M3

1
18

20

21

22

23

26

27

6

7

8

(3.2)*
(3.3)*

2

24

48

typ 32PJM 120 lub inny o
porównywalnych parametrach

STANOWISKA STOLARSKO – SZKUTNICZE
L=1850 mm
INTERTOOLS (4.1)*
B=600 mm
DLUTA
(4.2)*
1
140
H=900 mm
Max śred. tarczy – 500mm Winter Polska
(5.1)*
grub. obróbki – 165mm
KMA MASZYNY (5.2)*
Ns =6,0 kW
REMA
(5.3)*

Strugarka wyrówniarko –
grubościówka

Stół roboczy – 250mm
grub. max – 150 mm
Ns =2,2 kW
Piła taśmowa do drewna
Cięcie – 300mm
Wys. cięcia – 180mm
N = 0,55 kW
Tokarka do drewna
Rozstaw kłów – 1500mm
Min śred. Obróbki-400mm
N = 1,1 kW
Frezarka dolnowrzecionowa Stół – 1000x800 mm
H=850 mm
N=5,5 kW
Odciąg wiórów i trocin
Wydajność – 630 m3/h
Ns = 0,37 kW
Poj. worka – 80 dm3,
Regał narzędziowy
Wymiar półki 1000 x 300
Wysokość – 2200
Wymiar blatu:
1600x700
wysokość 850 mm

Winter Polska
KMA MASZYNY

REMA
Winter Polska
KMA MASZYNY

REMA
Winter Polska
KMA MASZYNY

REMA
Winter Polska
KMA MASZYNY

HAFEN
Winter Polska
KMA MASZYNY

MENEGON
OROME
MANUTAN
PROMAG
OROME
MANUTAN
PROMAG

(5.1)*
(5.2)*
(5.3)*
(5.1)*
(5.2)*
(5.3)*
(5.1)*
(5.2)*
(5.3)*
(5.1)*
(5.2)*
(5.4)*
(5.1)*
(5.2)*
(5.5)*
(6.1)*
(6.2)*
(6.5)*
(6.1)*
(6.2)*
(6.5)*

140

1

200

200

1

150

150

1

100

100

1

230

230

1

370

370

1

25

25

3

45

135

1

120

120

24

Stół warsztatowy z nadstawką

5
(3.1)*

MC Projekt

25

Pilarka uniwersalna do
drewna

4
TOFAMA
Leszczyńska
F-ka Pomp
GRUNDFOS

Małgorzata Kowalska

24

Stół warsztatowy stolarski
(strugnica stolarska)

3
Q = 1,5 – 4,5 m3/h
H = 18 – 16 m sł. H2O
N = 0,55 kW
n = 2900 1/min

MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
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2
Pompa wirowa P1-A/B

1
28

3
Wg potrzeb Inwestora

4
PROMA
BOSCH
OTELO

5
(6.1)*
(6.3)8 1kpl.
(6.4)*

30

31

32

33

34

35

36

37

Palenisko kowalskie z okapem wyciągowym

Piec kowalski z okapem
wyciągowym

Stół spawalniczy z odciągiem

Tokarka uniwersalna

Wiertarko - frezarka

Automat spawalniczy

Szlifierka stołowa dwutarczowa
Stół warsztatowy

STANOWISKA KOWALSKO – ŚLUSARSKIE
Długość – 1600 mm
PERUN
(7.1)*
Szerokość – 610 mm
SZALONYMAX (7.2)
1
Wysokość – 750 mm
Moc wentyl. – 0,36 kW
Wym. komory roboczej:
PERUN
(7.1)*
210x275x150 mm SZALONYMAX (7.2)
1
Wym. całkowite pieca:
280x345x340 mm
Długość – 1000 mm
MENEGON
(5.5)*
Szerokość – 630 mm
PERUN
(7.1)*
1
Wysokość – 850 mm
SZALONYMAX (7.2)
Moc wentyl. – 0,36 kW
Dł. obróbki – 1000 mm
OROME
(6.1)*
Średnica toczenia – 350mm OTELO
(6.4)*
1
N= 1,5 kW
KWESTO
(8.2)*
Max śred. freza –100mm
OROME
(6.1)*
OTELO
(6.4)*
1
Stół: krzyżowy 800x250
KWESTO
(8.2)*
N=0,55kW
Zakres natężenia –20-200A FIGEL Sp. z o.o. (9.1)*
Napięcie zasil.3x400V
Castolin Sp.z o.o. (9.2)*
1
IP23
średnica tarcz 200 mm
OROME
(6.1)*
Ns = 0,6 kW
ZALCO
(8.1)*
1
zasilanie – 230V–
BOSCH
(6.3)*
1600 x 700
ORONE
(6.1)*
H= 850 mm
MANUTAN
(6.2)*
2
PROMAG
(6.5)*

140

10

10

1500

150

500

500

300

300

30

30

80

80

80

80

25

140

29

8

MC Projekt

7
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2
Elektronarzędzia +
komplet narzędzi ręcznych

1
38

40

41

42

43
44

47

48
49

Pilarka tarczowa do metali

Max wys. cięcia – 100mm
N = 2,2 kW
Wym.:1,34x0,42x0,7 m
Płyta kowalska do prostoGrubość - 2”
wania
Wymiary - 500 x 1000
Prasa mechaniczna ręczna
- wymiary - 450 x 200 mm
- prześwit - 1700 mm
- nacisk max. – 3 t
Nożyce dźwigniowe do bla- Max gr. blachy – 6mm
chy
Dł. noża - 150mm
Wg potrzeb Inwestora

6

7

1

44

44

(6.1)*
(6.2)*
(8.2)*
(7.1)*
(7.2)

1

20

20

1

30

30

PERUN
(7.1)*
SZALONYMAX (7.2)

1

75

75

OROME
BULMACH

(6.1)*
(8.3)*

Wykonanie indywidualne
OROME
(6.1)*
MANUTAN
(6.2)*
PROMAG
(6.5)*
BASS-Polska
(8.4)*
OSKA
(8.5)*
PERUN
(7.1)*
SZALONYMAX (7.2)
CAR-LIFT

8

`
1

12

12

3

30

90

1

100

100

1

200

200

1

60

60

1

14

14

OROME
OSKA

(6.1)*
(8.5)*

OROME
MANUTAN
BOSCH

(6.1)*
(6.2)* 1kpl.
(6.3)*

26

Elektronarzędzia +
komplet narzędzi ręcznych

OROME
MANUTAN
KWESTO
PERUN
SZALONYMAX

5

MC Projekt
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Kowadło jednorożne + pień L= 445 mm
kowalski 30 kg
H= 190 mm
b= 85 mm
Kowadło dwurożne + pień L= 445 mm
kowalski 75 kg
H= 190 mm
b= 85 mm
Wiertarka stołowa
uchwyt ф16 mm
Ns = 1,5 kW
zasilanie – 3 x 400V
Wanna na olej do hartowa- Wymiary:
nia
800x400x300
Regał warsztatowy
600 x 300
wys. – 2200mm

4
PERUN
(7.1)*
SZALONYMAX (7.2)

Małgorzata Kowalska
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Imadło ślusarskie

3
A= 160 mm
C= 160 mm
L= 1000 mm
Szer. szczęk – 125 mm
Rozwarcie szczęk 120mm

MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13`

39

2
Imadło kowalskie

15. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH
Lp.

Wyszczególnienie

Parametry
techniczne

Producent
Dostawca

1

2

3

4

Ilość
(szt.)
(m)
5

Masa (kg)
jedn.
całk.
6

Uwagi

7

8

INSTALACJA PRZYGOTOWANIA I CYRKULACJI PEG’u
1

Zawór regulacyjny

2

Zawór zwrotny

3

Zawór zwrotny

4

Zawór odcinaj. kulowy

5

Zawór odcinaj. kulowy

6

Zawór odcinaj. kulowy

7

Zawór odcinaj. kulowy

8

Zawór odcinaj. kulowy

9

Zawór odcinaj. kulowy

10
11
12
13
14
15

Rura ф76,1 x 2
Rura ф60,3 x 2
Rura ф48,3 x 2
Rura ф42,4 x 2
Rura ф17,2 x 1,6
Kołnierz płaski luźny
+ króciec wywijany z
rury
Kołnierz płaski luźny
+ króciec wywijany z
rury
Kształtki do spawania
kwasoodporne
Kształtki gwintowane
kwasoodporne
Konstrukcje wsporcze
pod wymienniki i filtry
Konstrukcje wsporcze
pod rurociągi
Śruby i nakrętki
Uszczelki - teflon
Obejmy do mocowania
rurociągów

16

17
18
19
20
21
22
23

Dn = 50 mm
PN 1,6 MPa
Dn = 50 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 40 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 65 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 50 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 40 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 32 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 20 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 15 mm
PN 0,6 MPa
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna

- handel detal.
- internet

7,0

jw.

2

9,2

18,4 jw.

jw.

4

2,2

8,8 jw.

jw.

6

15,2

91,2 jw.

jw.

19

11,2

212,8 jw.

jw.

19

6,6

125,4 jw.

jw.

6

4,6

27,6 jw.

jw.

6

2,3

13,8 jw.

jw.

15

0,6

9,0 jw.

10,0
84,0
80,0
20
17,0

3,71
2,92
2,32
2,02
0,63

-hurt stali
jw.
jw.
jw.
jw.

7,0

-stal kwasoodporna

1

37,1
245,3
185,6
40,4
10,7
aluminium
9,3 + st. kwasoodporna

65/76,1/0,6

jw.

8

0,94
+0,22

50/60,3/0,6

jw.

47

0,82
+0,18

DN=65; 50; 40; 32;
15

jw.

kpl.

15,0

DN= 40; 32; 15

jw.

kpl.

15,0

Ceownik 65 zimnojw.
gięty
Kątownik 40 zimjw.
nogięty
M12 + M10
- handel detal.
DN=65; 50; 40;
- handel detal.
DN=65; 50; 40; 32; - handel detal.
25; 20; 15
- internet

47,0 jw.

-stal kwasoodporna

10,0

5,4

54,0

25,0

2,4

60,0 jw.

kpl.
kpl.

10,0 jw.

kpl.

10,0

-stal kwasoodporna

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY TECHNOLOGICZNEJ
1

Zawór regulacyjny

2

Zawór bezpieczeństwa

3

Zawór zwrotny

4

Zawór odcinaj. kulowy

5

Zawór odcinaj. kulowy

6

Zawór odcinaj. kulowy

7

Zawór odcinaj. kulowy

8

Filtr siatkowy- osadnik

Dn = 20 mm
PN 1,6 MPa
Dn = 20 mm
PN 1,0 / 0,2 MPa
Dn = 32 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 40 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 32 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 20 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 15 mm
PN 0,6 MPa
Dn = 40 mm
PN 0,6 MPa

-stal kwasoodporna

jw.

1

2,3

2,3

jw.

2

0,4

0,8 jw.

jw.

2

1,7

3,4 jw.

jw.

2

6,6

13,2 jw.

jw.

4

4,6

18,0 jw.

jw.

30

2,3

69 jw.

jw.

4

0,6

2,4 jw.

jw.

2

2,5

5,0 jw.

9
10
11
12
13
14
15
16
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Rura ф48,3 x 2
Rura ф42,4 x 2
Rura ф33,7 x 2
Rura ф26,9 x 2
Kształtki do spawania
kwasoodporne
Kształtki gwintowane
kwasoodporne
Konstrukcje wsporcze
pod rurociągi
Obejmy do mocowania
rurociągów

Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna
DN=40; 32; 25; 20;
15

jw.
jw.
jw.
jw.

2,3
16,5
25,0
46,0

jw.

kpl.

2,0 jw.

DN= 40; 32; 25; 20;

jw.

kpl.

2,0

Kątownik 40 zimjw.
nogięty
DN=65; 50; 40; 32; - handel detal.
25; 20; 15
- internet

5,0
kpl.

17
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2,32
2,02
1,59
1,25

28

2,4

5,4
33,3
3,9,8
57,5

jw.
jw.
jw.
jw.

12,0
2,0

-stal kwasoodporna

