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1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chromatografu gazowego z 
dwoma detektorami FID. 

2. Założenia 

Dwukanałowy chromatograf gazowy, służący do analizy próbek ciekłych i gazowych na 
zawartość określonych substancji, w szczególności produktów uwodornienia benzenu i 
metanizacji tlenków węgla bez konieczności zmian w oprzyrządowaniu (wymiany/zamiany 
elementów). 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia. 

Dwukanałowy chromatograf gazowy z dwoma (po jednym na kanał) detektorami FID 
i jednym metanizerem dostosowany do równoczesnych analiz: 

 na kanale 1: tlenków węgla i metanu w mieszaninach gazów w dwóch zakresach stężeń: 
od 10 ppm oraz 1-50% obj. 

 na kanale 2: metylocyklopentanu i metylocykloheksanu w zakresie od 10 do nie mniej niż 
100 ppm mol. w strumieniu wodoru zawierającym do 10% mol benzenu i/lub cykloheksanu. 

 
Urządzenie powinno być zasilane sieciowo (230 V, 50 Hz) i wyposażone w: 

 automatyczny dozownik strzykawkowy split/splitless z tacą na min. 6 próbek, 
umożliwiający dozowanie próbek ciekłych (objętość nastrzyku w zakresie od 0,1 do 200 

l), 

 dwa zawory elektryczne 6-drożne przełączane automatycznie z poziomu 
oprogramowania, wyposażone w moduły grzewcze z możliwością nastawu temperatury w 
zakresie do 200oC, wraz z trzema pętlami (2 pętle dla kanału 1 i 1 pętla dla kanału 2) 

dozującymi na gazy (jedna 0,25 ml i dwie nie więcej niż 100 l), 

 kanał 1 powinien być wyposażony również w metanizer między kolumną 
chromatograficzną a detektorem FID i dodatkowy kontroler przepływu wodoru przez 
metanizer 

 generator wodoru o wydajności min. 200 ml/min, 

 oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem, zbierające dane i służące do ich 
opracowania, umożliwiające tworzenie raportów, pracujące w środowisku Windows, 

 zestaw komputerowy z monitorem min. 19’’,  

 części zamienne na rok pracy,  

 pułapki z sorbentami służące do głębokiego usuwania tlenu i wilgoci ze strumienia gazu 
nośnego oraz węglowodorów z powietrza do FID, 

 wieszak na drugą kolumnę. 
 
Dodatkowe akcesoria: 

 odpowiednie kolumny chromatograficzne (2 sztuki) zapewniające rozdział produktów 
uwodornienia benzenu (kanał 1) oraz tlenków węgla CO, CO2 i metanu (kanał 2), 

  po dwie zapasowe strzykawki o objętości 10 l i 1 l odpowiednie dla zaproponowanego 
automatycznego dozownika, 

  100 fiolek 2 mL z septami i zakrętkami. 
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Parametry ogólne chromatografu: 

 elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień w chromatografie, elektronicznie sterowany 
przepływ wszystkich gazów przez detektory, 

 możliwość pracy z kolumnami „wide bore”, 

 wyposażony w automatyczny system informowania o usterkach, system zabezpieczający 
przed przegrzaniem kolumny oraz kontroli szczelności, 

 wyposażeny w układ kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego. 
 
Parametry dozownika (autosamplera próbek ciekłych): 

  temperatura pracy dozownika do co najmniej 400°C, 

  elektroniczna kontrola przepływu na dozowniku, 

  zakres ciśnień od 0 do co najmniej 970 kPa, 

  stosunek podziału na dozowniku od 0 do co najmniej 9999, 

  do co najmniej 5 kroków programowania zmian przepływu lub ciśnienia, 

  tryb utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury. 
 
Parametry pieca: 

  pojemność co najmniej 13,5 dm3 

 temperatura pracy od +4°C powyżej temperatury pokojowej do co najmniej 450°C, 

 możliwość ustawienia co najmniej 20 programów (rampów) temperaturowych (w tym 
możliwość ustawienia programu z chłodzeniem), 

  szybkość ogrzewania pieca od nie więcej niż 1°C/min do co najmniej 200°C/min, 

  czas chłodzenia pieca od 450°C do 50°C: poniżej 6 min. 
 
Parametry detektora FID: 

  czułość detektora poniżej 1,5 pgC/s, 

  zakres liniowości co najmniej 107, 

  temperatura pracy do co najmniej 450°C, 

  elektroniczna kontrola ciśnienia gazu na detektorze, 

  szybkość zbierania danych co najmniej 250 Hz, 

  rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy, 

  zakres przepływu od 0 do co najmniej 1000 ml/min. 
 
Parametry generatora wodoru: 

  kompatybilny do pracy z chromatografem gazowym, 

  ciśnienie wyjściowe wodoru: od 0 do co najmniej 6 bar, 

  wymagana czystość wodoru: co najmniej 99,9995 %, 

  przystosowany do pracy ciągłej, 

  zasilanie sieciowe; 230 V, 50 Hz. 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy: 
a) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 
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5. Zakres dostawy: 

a) dwukanałowy chromatograf gazowy z dwoma detektorami FID o funkcjach i konfiguracji 
opisanych w punkcie 3 niniejszej specyfikacji – jeden (1) komplet, 

b) mieszanina gazów wzorcowych służąca do kalibracji urządzenia w dwóch zakresach 
stężeń (ppm i %) – jeden (1) komplet, 

c) dodatkowe akcesoria opisane w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, 
d) dostarczenie aparatury do miejsca użytkowania – siedziby Zamawiającego, 
e) instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń, 
f) dokumentacja aparatury, w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji – w języku 

polskim po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej, 
g) szkolenie użytkowników w języku polskim w siedzibie Zamawiającego przez co najmniej 

24 godziny, 
h) deklaracja zgodności, 
i) certyfikat bezpieczeństwa / oznakowanie CE. 

 

6. Zakres oferty technicznej: 

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

b) karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia, 
c) informacje o gwarancji, szkoleniu, 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. 


