
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

1. Pytanie: 

Linia do wytłaczania płaszcza zewnętrznego do produkcji kabli SN i WN. Linia musi umożliwiać wytłaczanie 

powłoki zewnętrznej PE, PVC, HFFR na żyły kablowe z nałożoną wzdłużnie taśmą Al lub Cu z warstwą 

kopolimeru zamkniętą z zakładką albo  bezpośrednio na żyłę kablową bez taśmy. Linia musi umożliwiać 

wytłaczanie jednej lub dwóch warstw z możliwością wytłaczania pasków o określonym kolorze. Linia musi 

umożliwiać nanoszenie oznakowania na wytłoczonym płaszczu zewnętrznym. W dalszej części specyfikacji 

wytłaczarki określono tylko dwie wytłaczarki a głowica nie jest wyspecyfikowana do dwóch warstw i 

pasków. Więc pytanie brzmi, czy potrzebna jest konfiguracja dwuwarstwowa plus paski, czy nie? 

Odpowiedź:  

Dla konfiguracji dwuwarstwowej nie są wymagane paski. 

2. Pytanie: 

Jaka jest konfiguracja pasków 2x15%, 3x10%...? 
 

Odpowiedź:  

Wytłaczanie jednej warstwy z paskami: 

  - 1 pasek 30%, 

 - 2 paski 2x15%, 

 - 3 paski 3x10%. 
 

3. Pytanie: 

Co oznacza skrót materiału  PEp – półprzewodzący PE? 
 

Odpowiedź:  
Tak. 
 

4. Pytanie: 

Wymagane są 2 wielkości głowic wytłaczarkowych a w tekście pojawia się wymóg wytłaczania  2 różnych 
materiałów w procesie wytłaczania 2 warstw. Czy te  2 różne materiały mają bardzo podobne właściwości 
czy też nie, wówczas należałoby zastosować 2 termicznie oddzielone głowice. 
 

Odpowiedź:  
Materiały, które będą stosowane (PE + LSOH lub PE + PVC jak również PE +PEp), mają różne 

charakterystyki temperatury pracy. 

Naszym zdaniem wymagane są dwie głowice:  

- do średnic w zakresie do min 80mm, 

- do średnic  powyżej 80 mm. 

Obie głowice powinny mieć możliwość wytłaczania powyższych materiałów jednocześnie. 

 

5. Pytanie: 

Czy wszystkie elementy linii muszą zostać zaoferowane przez Oferenta, czy też mogą one pozostać w gestii 
Zamawiającego, jak np.: nożyce do cięcia kabla, wypychacz bębnów, dźwig do załadunku krążków taśmy 
 

Odpowiedź:  

Wszystkie powinny być zaoferowane przez Oferenta. 

 

6. Pytanie: 

Czy w przypadku aplikacji taśmy można zaoferować spawanie punktowe - Tape-Splicing Einheit - czy musi 
być to spawanie laserowe? 
 
Odpowiedź:  
Spawanie punktowe nie jest akceptowalne – preferowane spawanie laserowe lub inne po akceptacji 
zamawiającego. 

7. Pytanie: 

Jak w przypadku pojedynczego zdawczego bez zatrzymania linii ma wyglądać zmiana szpuli? 



 

Odpowiedź:  

Wymiana bębna w zdawaczu po zatrzymaniu linii. 
 

8. Pytanie: 

W przypadku urządzenia zdawczego taśmy, średnicy krążka do 1200 mm i wysokości linii 1000mm, 
rozumiem, że urządzenie trzeba zagłębić? 
 

Odpowiedź:  
Tak. 
 

9. Pytanie: 

Czy możesz potwierdzić konfigurację wytłaczarek? 

 MXC 120-24D MXC 150-24D 

Jedna warstwa   

PVC x  
LDPE x  

MDPE x  
HDPE x  
HFFR x  

PVC  x 

LDPE  x 

MDPE  x 

HDPE  x 

HFFR  x 

Dwie warstwy Wewnętrzna Zewnętrzna 

PVC x x 

LDPE x x 

MDPE x x 

HDPE x x 

HFFR x x 

Powłoka 1-warstwowa + 

warstwa półprzewodząca Wewnętrzna Zewnętrzna 

PVC x  

LDPE x  

MDPE x  

HDPE x  

HFFR x  

Półprzewodząca  x 

Pojedyncza warstwa z 

paskiem Pasek Powłoka 

PVC  x 

LDPE  x 

MDPE  x 

HDPE  x 

HFFR  x 

PVC x  
LDPE x  

MDPE x  
HDPE x  
HFFR x  

 

Odpowiedź: Tak, jest poprawna. 



QUESTIONS AND ANSWERS 

1. Question:  
Outer sheath extrusion line for production of MV and HV cables. The line must enable extrusion of PE, PVC, 
HFFR outer sheath onto cable cores with longitudinally applied Al or Cu tape with copolymer layer closed in 
the overlap, or directly onto cable cores without the tape. The line must enable extrusion of one or two 
layers with the possibility of extruding strips in defined colour. The line must enable application of marking 
on the extruded outer sheath. Later on in extruder specification only two extruders is specified and 
crossheads are not specified for two layers plus stripe. So question is that is two layer plus stipe 
configuration needed or not?  

Answer:  
In the case of two-layer configuration the stripe is not needed.  
 

2. Question:  
What is the stripe configuration? 2x15%, 3x10%….? 
 

Answer: 

Single layer extrusion with stripes as follows: 

 -  1 stripe: 30% 

-    2 stripes: 2x15% 

 -   3 stripes: 3x10%  

3. Question:  
Can you tell to me what is PEp material? Semiconductive PE? 
 

Answer:  

PEp – Semi-Conductive PE. 

4. Question:  
Two sizes of extruder crossheads are required, and the Request for Proposal  contains a requirement 

of  possibility of extruding outer sheath from  2 different materials at the same time during the extrusion 

of 2 layers. Do these different materials have similar properties or not? It is very important, because of 

both materials have different properties the crossheads would have to be thermally separated.  
 

Answer:  

Materials to be used (PE + LSOH or PE + PVC as well as PE +Semi-Con PE), have different working 

temperatures. 

In our opinion two crossheads would be necessary:  

-  for diameters up to 80 mm, 

- for diameters of more than 80 mm. 

Both crossheads should enable extrusion of the abovementioned materials at the same time.  

5. Question:  
Do all the components have to be offered by Tenderer, or can some of them be taken care of by Tele-
Fonika, for example: cable cutter, drum pushers, cranes for tape pads loading, etc? 
 

Answer:  

All the components (including cable cutters, drum pushers, crane, etc.) should be offered by Tenderer.  

 

6. Question:  
Can spot welding, Tape Splicing Enheit – be used for tape application or does it have to be laser welding?  
 



Answer:  

Spot welding is not accepted. Laser welding is preferable, or a different method, which could be approved by 

the Contracting Entity.  

 

7. Question:  
How are you going to replace the pay-off drum with the line stop with only one pay-off device?  
 

Answer:  

During the drum replacement in the pay-off the line would be stopped. 

8. Question:  
With the tape pad diameter of up to 1200 mm in the line height of 1000 mm  will the tape pay-off device 
have to be deeper?  

 
Answer:  
The tape pay-off will have to be deeper. 

9. Question:  
Can you confirm that configuration of extrusion group for sheathing line is as follows: 

 MXC 120-24D MXC 150-24D 

Single layer   

PVC x  
LDPE x  

MDPE x  
HDPE x  
HFFR x  

PVC  x 

LDPE  x 

MDPE  x 

HDPE  x 

HFFR  x 

Two layers Inner layer Outer layer 

PVC x x 

LDPE x x 

MDPE x x 

HDPE x x 

HFFR x x 

Single layer + Semicon Inner layer Outer layer 

PVC x  

LDPE x  

MDPE x  

HDPE x  

HFFR x  

Semicon  x 

Single layer + Stripe Stripe Jacket 

PVC  x 

LDPE  x 

MDPE  x 

HDPE  x 

HFFR  x 

PVC x  
LDPE x  



MDPE x  
HDPE x  
HFFR x  

Answer:  
This is correct. 


