
 

1 

Postępowanie nr DWNZKŚ.2710.10.2020.MP 

 
 
…………………………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Urządzenie oraz jego oprogramowanie musi spełniać następujące kryteria: 

 

 Aparat musi posiadać możliwość pomiaru porów na ciałach stałych i proszkach z użyciem gazów 

przynajmniej takich jak: N2, CO2, Ar, Kr i inne gazy niekorozyjne. 

 

 Pomiar rozkładu wielkości porów i powierzchni właściwej BET 

 

 Wymagany panel dotykowy zainstalowany na obudowie urządzenia, pozwalający na 

kontrolę stanu pracy aparatu oraz możliwość zmiany ustawień urządzenia bez użycia 

zewnętrznego komputera. 

 

 Urządzenie musi posiadać 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy lub lepszy 

 

 Możliwość obsługi aparatu również poprzez komputer PC wyposażony w system Windows 10 

 

 Aparat musi być wyposażony, w co najmniej 4 porty pomiarowe (analityczne) do 

jednoczesnego wykonywania pomiaru próbki. 

 

 Urządzenie musi mieć możliwość pomiaru izotermy adsorpcji w zakresie ciśnień względnych 

P/P0: co najmniej od wartości 1x10-5 do wartości 0.999  

 

 Wymagany zakres pomiaru dystrybucji wielkości porów w zakresie od 2 nm, do co najmniej 500 

nm przy użyciu azotu 

 

 Wymagany zakres pomiaru dystrybucji wielkości porów w zakresie od 0,35 nm przy użyciu 

dwutlenku węgla 

 

 Minimalna wielkość mierzonej powierzchni właściwej (dla azotu): 0.01 m2/g; brak górnego 

limitu. 

 

 Minimalna wielkość mierzonej objętości zaadsorbowanej w porach materiału: 0,0001 cm3/g. 

 

 Błąd powtarzalności pomiarowej poniżej 2%. 

 

 Aparat musi być wyposażony w 2-stopniową pompę próżniową  

 

 Wymagana zakres próżni otrzymywany przy pomocy pompy, minimum 0,13 Pa (0,001 torr) 

przy rozdzielczości 60 (mikro-torr) lub lepsza 

 

 Urządzenie musi być w wyposażone w oddzielną probówkę do pomiaru ciśnienia nasycenia (Po) 

z oddzielnym dedykowanym przetwornikiem ciśnienia niezależnych od stacji analitycznych. 

 Probówka (Po) powinna  być wykonana z tego samego szkła, co probówki pomiarowe 

z próbką badaną dla zachowania identycznych warunków pomiaru 

 

 Aparat musi posiadać niezależnie od portów pomiarowych zintegrowany 

automatyczny system odgazowania (przygotowania) próbek w ilości, co najmniej 4 

portów z zadaną przez użytkownika szybkością odpompowywania gazu i grzania (do 
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temp., co najmniej 350°C). Stacja odgazowania powinna być wbudowana w aparat 

główny (tj. stanowić jedną, zwartą całość aparatu głównego w celu minimalizacji 

miejsca). Nie dopuszcza się odgazowania tzw. in-situ w tych samych portach, co 

wykonywany pomiar próbki.   

- Odgazowanie powinno być realizowane za pomocą dedykowanych mankietów 

grzewczych okalających próbówkę z badaną próbką. Mankiety powinny posiadać 

elastyczne zaczepy mocujące do obudowy w celu zabezpieczenia przed zsunięciem się 

mankietu z probówki w trakcie procesu wygrzewania. 

 

 Przygotowanie próbek (odgazowanie) w zintegrowanej stacji powinno być możliwe 

zarówno metodą przepływową, jak i próżniową oraz z możliwością wyboru więcej niż 

jednej strefy temperaturowej - programowalne narosty i tryby temperatury ustawiane 

przez użytkownika w oprogramowaniu sterującym głównym aparatem pomiarowym. 

 

 Cześć pomiarowa aparatu musi posiadać dewar na ciekły azot o pojemności, co najmniej 3L, w 

którym może być realizowany właściwy pomiar 

 

 Gwarantowane wykonywanie minimum 40 godzinnej analizy przy użyciu jednocześnie, co 

najmniej 4 portów analitycznych, zanurzonych w ciekłym azocie, bez potrzeby dolewania 

ciekłego azotu w trakcie pomiaru 

 

 Możliwość utrzymania stałego poziomu cieczy kriogenicznej na probówkach 

pomiarowych. 

Wymagana jest automatyczna korekta położenia dewara z chłodziwem w trakcie 

analizy, bez udziału operatora i kontrolowana przez system aparatu pomiarowego, dla 

utrzymania stałego poziomu cieczy chłodzącej na probówce pomiarowej w obszarze 

pomiaru materiału badanego, w celu zwiększenia czułości pomiarowej i pełnej 

automatyzacji procesu. 

 

 Aparat musi posiadać wybór zastosowanych podczas pomiaru i przygotowania próbki gazów 

(takich jak: CO2, Azot, Hel i ew. inne gazy niekorozyjne) 

 

 5 niezależnie oczyszczanych portów wejściowych gazu, w tym dedykowane porty wejściowe dla 

helu i gazu „backfill” w celu wyeliminowania zanieczyszczeń krzyżowych podczas pracy z 

różnymi gazami  

 

 Wymagana możliwość pomiaru pustej objętość probówki pomiarowej bez 

konieczności zastosowaniu helu 

 

 Wymagane wyposażenie urządzenia w izolowane naczynie chłodzące zapewniające 

możliwość podłączenie do łaźni chłodniczej, dostosowane do urządzenia, z 

możliwością montażu w miejsce dewara na ciekły azot. Naczynie powinno mieć 

możliwość utrzymania stałej temp chłodziwa w na okoliczność ew. pomiarów z 

użyciem gazu CO2 lub innych gazów 

 

 Wraz z naczyniem chłodzącym wymagane jest dostarczenie odpowiedniej łaźni 

chłodniczo-grzewczej zapewniającej utrzymanie temp pracy w obiegu w zakresie nie 

gorszym niż od -5st C do 200st C. Stabilność temp. nie gorsza niż +- 0,03st C 

 
 Wymagane wyposażenie dodatkowe do aparatu:  

Minimum 9 probówek pomiarowych o średnicy 9mm z kolbką, co najmniej 8 wypełniaczy 

szklanych do probówek 9mm, przynamniej 2 probówki szklane o średnicy 6mm, przynajmniej 2 

probówki szklane o średnicy 6mm z kolbką, co najmniej 4 probówki szklane o średnicy 9mm z 

małą kolbką, co najmniej 2 probówki szklane o średnicy 12mm z dużą kolbką, szklany lejek z 

długą nóżką do nasypywania materiałów pylistych do probówek - kompatybilny z rozmiarem 

probówek o średnicy 9 i 12 mm, metalowe piny do zamknięcia wszystkich portów pomiarowych i 

odgazowania bez probówek, co najmniej 3 rurki przyłączeniowe między urządzeniem a butlą 

gazową, wzorzec o powierzchni ok. 100 m2/g wraz z certyfikatem do sprawdzenia aparatu, 

przynajmniej 3 opakowania szczotek do czyszczenia wąskich probówek oraz smar próżniowy do 

uszczelek min. 2szt. 
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Wymagane dostarczenie wraz z aparatem, co najmniej 3 reduktorów butlowych 2-stopniowych 

gwarantujących zachowanie parametrów jakościowych zasilanego gazu o czystości 

laboratoryjnej 5.0 lub 6.0.  Reduktor powinien mieć możliwość precyzyjnego ustawienia 

ciśnienia w zakresie od 0 do 3 Bar na wyjściu do urządzenia. 

 

 Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczony komputer PC zapewniający możliwość podłączenia 

do urządzenia, a także obróbkę wyników pomiarowych o parametrach, co najmniej: 

- Procesor Intel Core i5 lub lepszy 

- Dysk SSD 500GB lub większy 

- Pamięc RAM minium 16GB 

- System operacyjny MS Windows 10 Profesional 

- Monitor 24 cale lub większy 

- Karta sieciowa Ethernet 

 

 

 Wymagane oprogramowanie przeznaczone do obsługi aparatu pomiarowego, analizy wyników 

oraz przygotowywania raportów z pomiarów musi zawierać modele i metody analizy danych, w 

tym:  

 

Pomiar powierzchni właściwej metodami BET (wymagane jest narzędzie do automatycznego 

doboru zakresu liniowego BET dla materiałów mikroporowatych zgodnie z ISO 9277:2010) i 

Langmuira, pomiar dystrybucji wielkości porów metodami BJH, DR, DH, alpha-s, KK i SF, 

algorytm wyliczania STSA, metody typu t-plot.  

Metody NLDFT i QSDFT dla próbek węglowych dostępne w głównym programie przetwarzania 

danych oraz kontroli urządzenia wraz z biblioteką co najmniej 25 modeli dla różnych układów 

adsorbent / adsorbat przy różnych temperaturach pomiaru oraz dla różnych kształtów porów.  

Metoda GCMC przeznaczona do analizy danych z pomiaru sorpcji CO2 w temperaturze 273 K 

oraz metoda wyznaczania ciepła adsorpcji na podstawie kilku izoterm zebranych w pomiarach 

przy różnych temperaturach. Wszystkie wymienione modele, metody i biblioteki 

oprogramowania muszą być zawarte w głównej aplikacji (oprogramowaniu) oferowanego 

urządzenia; 

 

Całe urządzenie oraz wszystkie jego komponenty takie jak stacje odgazowania, pompy muszą być 

nowe, nieużywane wcześniej w innych laboratoriach oraz nieeksponowane na konferencjach lub 

imprezach targowych, oraz muszą pochodzić z produkcji w bieżącym roku. 

Aparat musi posiadać certyfikat CE i oraz instrukcje obsługi w języku Polskim. 

Urządzenie wraz z komponentami musi stanowić integralną cześć i musi być zdolne do wykonywania 

pomiarów bez konieczności stosowania innych peryferii (poza zintegrowanymi z głównym urządzeniem 

pomiarowym). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznej pompy próżniowej do urządzenia. 

W celu potwierdzenia, że zaoferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może zażądać dołączenia do oferty opisów 

technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów, np. wydruków ze strony 

internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających 

spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność 

musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.  

 

Wymagana gwarancja: co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

 

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi gwarancyjnej i serwisu pogwarancyjnego przez 

serwis dostawcy zlokalizowany na terytorium Polski. 

 


