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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do wytrącania prekursorów kata-
lizatorów oraz filtra do głębokiego odmywania mas katalitycznych od jonów obcych. 

2. Założenia 

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części. 

Część I: Zestaw do wytrącania mas katalitycznych i innych podobnych materiałów tj. prekursorów, 
nośników i sorbentów o zróżnicowanym składzie chemicznym i właściwościach fizykochemicznych 
dostosowany do pracy pod ciśnieniem atmosferycznym i w zakresie temperatur do co najmniej 
150°C wyposażony w statyw, komorę reakcyjną, zautomatyzowany system dozowania reagentów a 
także system kontroli i regulacji temperatury, pH i intensywności mieszania. Zestaw do wytrącania 
mas katalitycznych powinien mieć możliwość dalszej rozbudowy. 

Część II: Jednostka filtracyjna zapewniająca głębokie odmycie mas katalitycznych i innych podob-
nych materiałów tj. prekursorów, nośników i sorbentów o zróżnicowanym składzie chemicznym 
i właściwościach fizykochemicznych, otrzymywanych przez wytrącanie, wyposażona w pompę próż-
niową i statyw. Dostosowana do połączenia z zestawem do wytrącania mas katalitycznych, powinna 
pracować w trybie okresowym oraz mieć możliwość zastosowania jako czynnika myjącego wody 
o temperaturze maksymalnej co najmniej 80°C.  

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

Cześć I 

Zautomatyzowany zestaw do wytrącania mas katalitycznych powinien umożliwiać otrzymywanie ma-
teriałów mas katalitycznych i innych podobnych materiałów tj. prekursorów, nośników i sorbentów 
o zróżnicowanym składzie chemicznym i właściwościach fizykochemicznych oraz spełniać założenia 
wymienione w pkt. 2, przy czym konieczne jest aby zestaw był wyposażony w: 

a) termostatowane naczynie reakcyjne – reaktor ze szkła borosilikatowego o obj. 5 l specyfiko-
wany do pracy pod ciśnieniem atmosferycznym z płaszczem dla obiegu cieczy grzewczej, wypo-
sażony w: 

 wieloportową pokrywę z co najmniej 4 portami, 

 uszczelkę pod pokrywę: o-ring w otoczce z materiału chemoodpornego np. teflonu, 

 klamrę zamykającą i podtrzymującą naczynie reakcyjne, 

 spust dolny bez martwej przestrzeni, 

 cyrkulator grzewczy z systemem kontroli i regulacji temperatury, którego parametry techniczne są 
następujące: 

- dostosowany do pracy z wodą z łaźnią o pojemności w zakresie 4 - 5 l,  

- praca łaźni w zakresie temperaturowym od 20 do nie mniej niż 150oC, 

- maksymalna wydajność cyrkulacji medium grzewczego nie mniej niż 11 l/min,  

- wyposażenie w programator ustawień temperatury, 

- wyposażenie w wyświetlacz do wskazań wartości temperatury, 

- wyposażenie w funkcję alarmu akustycznego i optycznego, 

- zasilanie sieciowe (230 V, 50 Hz), 

 rezystancyjny czujnik temperatury nie gorszy niż Pt100 pokryty materiałem chemoodpornym 
i elastyczne mocowanie czujnika temperatury w porcie pokrywy naczynia reakcyjnego – 1 sztuka, 

 zestaw węży wraz z systemem ich mocowania do cyrkulatora – 2 sztuki,   

 szklany korek do zatkania wolnych portów - co najmniej 5 sztuk, 

 klipsy mocujące pokrywę naczynia reakcyjnego - co najmniej 5 sztuk. 
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b) system dozowania reagentów składający się z: 

 jednokanałowej perystaltycznej pompy dozującej roztwór reagenta o wydajności maksymalnej 
co najmniej 200 ml/min. – 1 sztuka, 

 węży wykonanych z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością chemiczną i mecha-
niczną – do dozowania roztworów reagentów – co najmniej 7 m, 

 układu przyłączenia i mocowania węży do naczynia reakcyjnego i zbiornika reagentów – 
2 sztuki, 

c) system pomiaru i regulacji pH składający się z 2 kompatybilnych elementów: 

 kontrolera pH pozwalającego na sterowanie i kontrolę układu pomiarowego w zakresie pH od 0 
do 13, wraz z jednokanałową pompą perystaltyczną dozującą roztwór korygujący o wydajności 
maksymalnej co najmniej 20 ml/min – 1 sztuka, 

 elektrody pH pozwalającej na pomiar pH w zakresie od 0 do 14 przy temperaturze w zakresie 
nie mniej niż od  0 do 120oC, z kablem o długości minimum 1,5m – 1 sztuka. 

d) układ mieszania w skład którego wchodzą: 

 napęd mieszadła o następujących parametrach – 1 sztuka:  

- dwa zakresy szybkości mieszania i możliwość jej płynnej regulacji od 60 do co najmniej 2000  
   rpm, 

- maksymalna lepkość cieczy nie mniejsza niż 10000 mPa, 

- moc silnika nie mniej niż 220W, 

- zasilanie sieciowe (220-240 V, 50 Hz), 

- wyposażony w wyświetlacz pokazujący wartość szybkości mieszania, 

- wymiary (W x H x D) [mm] w zakresie 88-90 x 294-296 x 212-215. 

 mieszadła 

- kotwicowe: stalowe pokryte teflonem o długości nie mniejszej niż 500mm i szerokości nie mniej-
szej niż 100mm – 1 sztuka, 

- propelerowe: dwupoziomowe stalowe pokryte teflonem długości nie mniejszej niż 500mm 
i szerokości nie mniejszej niż 100mm – 1 sztuka, 

 system elastycznego połączenia mieszadeł z napędem – 1 sztuka, 

 prowadnica mieszadła dostosowana do mieszadeł o średnicy 10 mm, wykonana z materiału ce-
ramicznego pokrytego materiałem chemoodpornym (uszczelnienie) odpowiednia dla mieszadeł 
pokrytych teflonem – 1 sztuka. 

Część II 

Jednostka filtracyjna powinna umożliwiać głębokie mycie mas katalitycznych i innych podobnych 
materiałów tj. prekursorów, nośników i sorbentów o zróżnicowanym składzie chemicznym 
i właściwościach fizykochemicznych oraz spełniać założenia wymienione w pkt. 2, kompatybilna z 
zestawem do wytrącania mas katalitycznych. 

W skład jednostki filtracyjnej powinny wchodzić następujące elementy: 

a) wieloportowa (minimum 3 porty) pokrywa górna wykonana ze szkła borokrzemowego – 1 sztuka, 

b) szklane naczynie filtrujące ze szkła borokrzemowego o objętości nie mniejszej niż 5 dm3 
z uszczelnieniem wyposażone w spust dolny bez martwej przestrzeni – 1 sztuka, 

c) pokrywa dolna wykonana ze szkła borokrzemowego ze spustem i portem do podłączenia pompy 
próżniowej – 1 sztuka, 

d) zawór do portu wylotowego – 1 sztuka, 
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e) wkładka filtracyjna wykonana z teflonu o średnim wymiarze oczek 8 µm oraz 20 µm dostosowana 
do średnicy naczynia filtrującego, co najmniej po 1 sztuce, 

f) pierścień podtrzymujący tkaninę filtracyjną z 2 uszczelkami – nie mniej niż 2 komplety, 

g) zacisk ze stali nierdzewnej górny z prętem wsparcia – 1 sztuka, 

h) zacisk ze stali nierdzewnej dolny z prętem wsparcia – 1 sztuka, 

i) połączenie reaktor – filtr – 1 sztuka 

j) komplet uszczelek silikonowych pokrytych materiałem chemoodpornym co najmniej 1 - komplet, 

k) pompa próżniowa o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 1,5 m3/h, pozwalająca na uzyska-
nie minimalnego ciśnienia na ssaniu o wartości nie większej niż <10 mbar, gwarantująca poziom 
hałasu nie większy niż 52 dB, wyposażona w zawór igłowy i butelkę Woulfe’a  - 1 sztuka, 

l) statyw składający się z dwóch kompatybilnych modułów wykonanych ze stali nierdzewnej, kon-
strukcja otwarta, dostosowany do jednoczesnego umocowania zestawu do wytrącania mas kata-
litycznych - na jednym module - oraz filtra do głębokiego ich odmywania – na module drugim. 
Wymiary całości nie mogą być większe niż: szerokość: 600 mm, głębokość: 1200 mm, wysokość: 
2200 mm. Dodatkowo, statyw powinien być wyposażony w trzy półki z regulowanym mocowa-
niem o wymiarach (co najmniej): szerokość 450 mm i głębokość 550 mm; wykonane ze stali nie-
rdzewnej i dopasowane do zainstalowania: kontrolera pH, pompy próżniowej i naczyń 
z roztworami reagentów. 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

a) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 

5. Zakres dostawy 

a) zestaw o konfiguracji opisanej w części I w punkcie 3 niniejszej specyfikacji – 1 komplet, 

b) zestaw o konfiguracji opisanej w części II w punkcie 3 niniejszej specyfikacji – 1 komplet, 

c) dodatkowe wkładki filtracyjne - minimum po 1 sztuce, 

d) dostarczenie aparatury do miejsca użytkowania – siedziby Zamawiającego, 

e) instalacja i uruchomienie każdej z części przedmiotu zamówienia,  

f) dokumentacja aparatury, w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim, 
w wersji papierowej i elektronicznej – po jednym egzemplarzu, 

g) szkolenie użytkowników w języku polskim w siedzibie Zamawiającego – minimum po 24 godz. dla 
każdej z części przedmiotu zamówienia, 

h) deklaracja zgodności, 

i) gwarancja dla każdej z części przedmiotu zamówienia - minimum 12 miesięcy, 

j) certyfikat bezpieczeństwa / oznakowanie CE. 

6. Zakres oferty technicznej 

a) potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań niniejszej 
specyfikacji, 

b) karty katalogowe w wersji elektronicznej ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego 
urządzenia, 

c) informacje o gwarancji, szkoleniu i serwisie, 

d) informacje dotyczące wymaganego zasilania elektrycznego oraz mediów koniecznych do pracy 
urządzenia, 

e) informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla 
zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 

 


