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Predmet javnega naročila: Dograditev sistema samodejnega praznjenja zalogovnikov  

Št. javnega naročila: 05/JN-2021/G 

 

PRILOGA 3.1  

 

PROJEKTNA NALOGA 
 

I. PREDMET NAROČILA 

 

Predmet naročila je sistem samodejnega praznjenja zalogovnikov v objektu sortirnice. Naročilo 

vključuje dobavo, postavitev in zagon petih (5) skladiščnih transporterjev za izločene frakcije z 

dodatnim dozirnim trakom ter integracijo v obstoječo sortirno linijo v objektu sortirnice (RCERO Celje, 

Bukovžlak 30, 3221 Teharje). 

 

II. OBSTOJEČE STANJE 

 

V nadaljevanju podajamo kratek pregled obstoječega stanja. Namenjen je grobemu opisu naprave 

ter služi zgolj kot orientacija izvajalcu. Tehnične specifikacije izvirajo iz dejanskega obstoječega stanja 

in zahtevane funkcionalnosti. Izvajalec nosi popolno odgovornost, da o stanju in lastnostih obstoječih 

naprav in opreme pridobi vse potrebne informacije, načrte, obstoječo dokumentacijo in da sam na 

objektu preveri vse pogoje, v katerih naprave obratujejo. 

 

Lokacija izvedbe: 

Skladiščni transporterji se bodo umestili v 5 betonskih zalogovnikov, v katere so speljani posamezni 

lijaki frakcij – TETRA, PP/PS, PET BARVNI, PET NATUR, ALU. V preostalih dveh zalogovnikih (FOLIJA 1 

in FOLIJA 2), ki so v objektu, sta skladiščna transporterja že nameščena in v funkciji. 

 

Širina posameznega zalogovnika: 2,85 m. 

Višina zalogovnika: 4,85 m. 

Dolžina od vrat do traka balirka: 9 m. 

Višina vrat: 4 m. 

Širina posameznih vrat: 2,70 m. 

Natančne mere mora izvajalec izmeriti sam na lokaciji. 
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Slika 1: Vsi zalogovniki - pogled iz zunanje strani 

 

 

 
Slika 2: Mesto izmeta materiala na verižni trak balirke, vrata se krmiljeno odprejo 
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Slika 3: Detajl odprtih vrat 

 
Slika 4: TETRA, detajl izmetov 

 
Slika 5: PP/PE, detajl izmetov 
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Slika 6: PET BARVNI, detajl izmetov 

 
Slika 7: PET BREZBARVNI, detajl izmetov 

 
Slika 8: ALU, detajl izmetov 
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Električni priklop: 

Prostor, kjer se nahajajo električni razdelilniki s prostorom za priklop električnih komponent, se 

nahaja na lokaciji ob zadnjem zalogovniku. Če bo v sklopu projekta potreben večji razdelilnik, ga mora 

izvajalec zagotoviti na tej lokaciji. 

 

 
Slika 7: Lokacija električnih razdelilnikov 

 

 

Podatki o materialu: 

 

Material: a) optično izločen tetrapak iz frakcije 60-320 mm  

 b) optično izločen PP/PS iz frakcije 60-320 mm 

 c) optično izločen PET barvni iz frakcije 60-320 mm 

 d) optično izločen PET brezbarvni iz frakcije 60-320 mm 

 e) optično izločen aluminij iz frakcije 60-320 mm 

Prisotnost vlage:   do 20 % 

Specifična teža:  0,03-0,10 t/m3 

 

 

 

Obratovalni pogoji: 

 

Temperatura:     -20 do 40 0C    

Okolje:     zaprt objekt, prah 
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III. TEHNIČNI PODATKI 

 

Predmet izvedbe je dobava, montaža in zagon skladiščnih transporterjev z dozirnimi trakovi ter 

integracijo v delovanje celotne tehnološke linije. 

Podatki se nanašajo na 1 kos od skupno 5 kosov. 

Namen skladiščnega transporterja je, da zagotavlja, da se zalogovnik povsem napolni in izkoristi 

celoten volumen za skladiščenje materiala ter da zagotovi tudi praznjenje materiala na verižni trak 

balirke. Izvajalec mora dobaviti opremo, ki bo v celoti zadostila tem ciljem.  

 

 
Slika 8: Obstoječ zalogovnik (levo), namestitev skladiščnega transporterja (desno); samo skica 

 

 
Slika 9: Prikaz komponent skladiščnega transporterja; samo skica 

 

 



 

7/12 

Skladiščni transporter: 

- širina = 2.000 mm; 

- dolžina (medosna razdalja) = 7.500 mm; 

- hitrost vrtenja traku 0,1 m/s; 

- trak mora biti reverzibilen; 

- imeti mora kontrolo vrtenja; 

- imeti mora zvezno meritev nivoja; 

- imeti mora kontrolo zapolnitve; 

- pulzna nastavitev pomika traku; 

- posoda skladiščnega transporterja mora preprečevati izpad materiala, hkrati pa mora 

minimalno zmanjšati volumen zalogovnika. 

 

Izvajalec pri izvedbi in dimenzioniranju skladiščnega transporterja upošteva: 

- da ga je možno pripeljati čez obstoječa vrata zalogovnika, 

- da ga je možno namestiti in odstraniti iz zalogovnika, pri tem pa upoštevati, da je na vrhu 

delujoč dozirni trak, 

- da je skrajni rob transporterja in s tem izmet naravnost do roba, kjer material izpada na 

verižni trak balirke, 

- da so pri izmetu obstoječa vrata zalogovnika, ki se programsko dvignejo. 

 

Dozirni trak za skladiščni transporter:  

Na vrhu se namesti zbirni transportni trak, ki bo zajemal frakcije iz večih mest in bo material 

enakomerno doziral na eno točko. Ker se dozira v eno točko, je ta točka referenčna točka za zvezno 

meritev višine. Mesta – lijaki, od koder izpada material so 3, njihove lokacije pa razvidne iz slike 8.  

- Dimenzije morajo biti ustrezne glede na lijake na vrhu betonskega zalogovnika. 

- Lijake bo potrebno predelati z namenom učinkovitega doziranja na ta dozirni trak in 

preprečitve izpada. 

- Hitrost vrtenja 0,8 m/s. 

- Tip traku mora biti drseči. 
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IV. TEHNIČNI PODATKI - ELEKTRO 

 

Izvajalec v okviru električnih del: 

- prevzame in zagotovi vsa potrebna električna dela za izvedbo in delovanje predmeta javnega 

naročila, 

- vgradi vso potrebno električno opremo (električni razdelilniki, varovanje, kontrolo upravljanja vseh 

želenih električnih pogonov, kontrolo rotacije, zaščite, preobremenitve, signalizacije, alarmiranja, 

prenapetostne zaščite …), 

- zagotovi električno inštalacijo, ki zadovoljuje standardu IP55 ali več, 

- zagotovi, da so vsi električni vodniki oplaščeni in dodatno varovani pred glodalci. 

 

Vse elektro komponente morajo biti nove. 

 

Nivo kvalitete električne opreme: 

Spodaj navedeni proizvajalci za posamezni sklop opreme oz. materiala predstavljajo zahtevani nivo 

kvalitete električne opreme. Če bo ponujena oprema oz. material drugega proizvajalca, mora biti 

enake ali boljše kvalitete glede na zanesljivosti, trajnosti in načina sistemskega vzdrževanja. 

- razdelilniki: Rittal; 

- stikalna oprema: Schneider, Siemens; 

- krmilna oprema: Siemens; 

- senzorika: Omron. 

 

V. TEHNIČNI PODATKI - NADZOR 

 

Izvajalec uredi profinet komunikacijo in priklop komponent na obstoječ krmilnik, ki nadzira celotno 

linijo. Licenca krmilnika ima na voljo vsaj do 3.000 tagov. Izvajalec vse funkcionalnosti sprogramira na 

obstoječem krmilniku, ki ga po potrebi dogradi z razširitvenimi karticami in vsemi potrebnimi 

komponentami (razdelilnik, kontaktorji, varovanja …). Ponudnik si bo moral postaviti koncept, kam 

bo fizično priklopil periferijo ter določiti potrebno število vhodov in izhodov. 

Programiranje scade za nadzor in prikaz vseh zahtevanih funkcionalnosti uredi na obstoječem panelu 

za ročno posluževanje skladiščnih transporterjev in balirke, ki je posebna scada ločena od glavne 

scade sortirnice. 

 

Izvajalec bo posegal v obstoječ nadzorni sistem, pri čemer v obstoječe funkcionalnosti ne sme 

posegati. Vsakršne spremembe obstoječih funkcionalnosti naročniku lahko povzročijo gospodarsko 

škodo, zato bodo v tem primeru izvajalca bremenili vsi morebitni stroški zaradi okvar oziroma 

zastojev. 
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Slika 10: Poenostavljen prikaz obstoječih in novih povezav ter dela na krmilju; z modro so označena 

dela po tej projektni nalogi 

 

 
Slika 11: Scada 2 - Panel za ročno posluževanje skladiščnih transporterjev in balirke; zgoraj sta vidna 

obstoječa skladiščna transporterja (z modro) 
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Krmilje skladiščnega transporterja obsega vso smiselno komunikacijo; vsebuje naj vsaj naslednjo 

komunikacijo: 

 

Za trak skladiščnega transporterja: avtomatsko/ročno delovanje, start, stop, obrni smer, napaka, 

pripravljen na delovanje, v delovanju, kontrola rotacije. 

Za dozirni trak skladiščnega transporterja: avtomatsko/ročno delovanje, start, stop, napaka, 

pripravljen na delovanje, v delovanju. 

Senzorika: transporter poln 80 %, transporter poln, transporter prazen. 

Sprememba režima: avtomatsko delovanje, polnjenje/praznjenje, start/stop. 

 

Nadzorni sistem je v celoti last naročnika in se preda v neomejeno uporabo naročniku. Izvorna koda 

aplikativne programske opreme mora biti v celoti odprta za naročnika, vsi programski bloki pa morajo 

biti opremljeni s komentarji, da jih lahko razume usposobljen strokovnjak naročnika, ki želi izvajati 

spremembe in nadgradnje. Programska oprema v celoti postane last naročnika. Vsa izvorna 

programska oprema se preda naročniku v arhiv ob predaji ter ob vsakem popravku v času garancije. 

 

Dobavljena oprema mora biti pregledana in preizkušena v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri 

delu in podzakonskimi akti po namestitvi in pred prvim zagonom s strani pooblaščenega organa. 

 

VI. SPECIFIKACIJE DELOVANJA 

 

Na objektu že delujeta 2 obstoječa skladiščna transporterja. Izvajalec izvede identične 

funkcionalnosti, kot so pri teh dveh. Podajamo grobi opis funkcionalnosti posameznega skladiščnega 

transporterja. 

 

Izvajalec mora izvesti delovanje, ki bo zagotovilo enakomerno celotno zapolnitev zalogovnikov in 

ustrezno varno in nastavljivo delovanje ob praznjenju.  

 

Režim 'polnjenje' in 'praznjenje' je nastavljiv. Komunikacija z nadzornim sistemom bo zagotovila, da 

bo operater/nadzorni sistem spreminjal med dvema režimoma delovanja ter sprožil in ustavil 

delovanje. 

 

Delovanje - polnjenje 

Trak se obrne v smer polnjenja. 

Material izpada na eno točko. V tej točki je zvezni merilnik. Krmilje periodično (nastavljivo) vklaplja 

spodnji trak in pomika material nazaj. Ko pomik traku ne zagotavlja več manjšanje višine kupa in ko 

višina doseže določeno prednastavljeno vrednost, daje traku signal, da je poln.  

Med polnjenjem preverja vse električne elemente in podatke o varnosti trakov (kontrolniki rotacije, 

preobremenitev) in ustrezno reagira (ustavitev, začasno ustavitev, zaustavitev z napako). 

Polnjenje poteka periodično, kar je nastavljivo (čas delovanja, čas ustavitve). 

 

Delovanje – praznjenje 

Trak se obrne v smer praznjenja.  
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Med praznjenjem preverja vse električne elemente in podatke o varnosti trakov (kontrolniki rotacije, 

preobremenitev) ter tudi stanje vrat (če so odprta) in ustrezno reagira (ustavitev, začasno ustavitev, 

zaustavitev z napako). 

Praznjenje poteka periodično, kar je nastavljivo (čas delovanja, čas ustavitve). 

Kontrolniki rotacije štejejo pulze rotacije (nastavljivo), skupaj s senzorjem višine dajeta signal, ko je 

zalogovnik prazen.  

 

VII. SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE TEHNOLOŠKE OPREME 

 

1. Pri postavitvi nove opreme je izvajalec dolžan izvesti vsa povezana potrebna dela na obstoječih 

konstrukcijah, napravah in sistemih. 

2. Postavitev mora zagotavljati varnost in vzdrževanje opreme skladno z vsemi varnostnimi predpisi 

glede varstva pri delu in zahtev varnosti iz veljavne Direktive o strojih (2006/42/ES). 

3. Tehnološka oprema mora biti zasnovana po najnovejših oblikovnih in tehničnih standardih, da bi 

zadovoljili zahteve in dosežke najbolj delavnih ter ergonomičnih pogojev; instalacije morajo 

bazirati na najmodernejših tehnikah; nepreizkušene inovacije niso dovoljene. 

4. Vsa dobavljena oprema mora biti nova. 

5. Oprema mora biti narejena tako, da v danih pogojih dela obratuje 16 ur na dan, 250 dni na leto, 

25 let, če je ustrezno vzdrževana v skladu z navodili; oprema mora biti odporna na uporabo v 

izjemnih pogojih (kakršni so pri naročniku), deformacijo in korozijo. 

6. Pomanjkanje materiala na strojih in napravah ne sme povzročiti zastoja v delovanju naprav. 

7. Mazalna mesta morajo biti opremljena z avtomatskim mazalnim sistemom – mazalniki s 

samodejnim mazanjem na plinsko kartušo z razponom mazanja 1-12 mesecev  (patroni) kot npr. 

SKF system 24. 

8. Do vseh komponent mora biti zagotovljen ustrezen in varen dostop do točk vzdrževanja, uporabe 

ter čiščenja. 

9. Nosilna konstrukcija mora biti izdelana iz varjenih jeklenih ISO profilov in vroče cinkana z 

minimalnim nanosom 70 μm. 

10. Konstrukcije transportnih trakov morajo biti  vroče cinkane z minimalnim nanosom 70 μm ali 

prašno barvane, RAL 7001 (osnovna barva  vsaj 60 μm, pokrivna barva vsaj 60 μm). 

11. Postavitev opreme mora biti predvidena in izvedena tako, da ne bo poškodovala obstoječe 

opreme, naprav in napeljav. 

12. Stroji morajo biti oblikovani tako, da bo potrebno čim manj vzdrževalnih del in da se poenostavi 

čiščenje lukenj zaradi oblog in ostalega materiala, ki prodre v notranjost. 

13. Za vso opremo je pred vgradnjo (pri dostavi na delovišče) treba priložiti ustrezna potrdila in 

certifikate oziroma izjave o skladnosti. 

14. Stroji, pogoni in elektromehanične komponente ter nadzorna oprema mora biti izvedena 

primerno za obratovanje v težjih delovnih pogojih, kjer so prisotni odpadki (agresivne spojine, 

vlaga, prah, žuželke, ptice, glodalci). 

 

VIII. POUČITEV IN DOKUMENTACIJA 

 

Izvajalec mora naročniku predati naslednjo dokumentacijo, ki mora biti v slovenskem jeziku: 

1. Tehnična dokumentacija vključno z načrti in shemami sistemov (električni, hidravlični) v digitalni 

obliki (See electrical ali E-plan s pripadajočo knjižnico) in pisni obliki v treh (3) izvodih. 
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2. Kopija aplikativne programske opreme s komentarji. 

3. Navodila za varno uporabo in upravljanje naprave. 

4. Navodila za vzdrževanje in servisiranje naprave. 

5. Seznam nadomestnih delov. 

6. Seznam osnovnih sredstev za aktivacijo investicije za potrebe naročnika.   

7. Izjava o skladnosti. 

8. Poročilo o pregledu delovne opreme. 

9. Seznam pooblaščenih servisov. 

10. Garancijska izjava 

 

Izvajalec zagotovi poučitev predstavnikov naročnika za obratovanje in vzdrževanje naprave ter o tem 

izda pisno potrdilo o usposabljanju. 

 

IX. POGOJI IN TERMINI DOBAVE 

 

Dobaviti in namestiti opremo, vključno z zahtevano dokumentacijo v roku 120 koledarskih dni od 

uvedbe v delo na lokacijo RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje.  

 

X. GARANCIJA 

  

Zahtevana garancijska doba za vso dobavljeno opremo in izvedena dela je min. 24 mesecev.  


