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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  jednostanowiskowego mineralizatora mikrofalowego do 
mineralizacji w naczyniu zamkniętym. 

2. Założenia, przeznaczenie przedmiotu zamówienia 

Mineralizator mikrofalowy odpowiedni do rozkładu na mokro próbek nawozów, surowców nawozo-
wych oraz różnego rodzaju produktów odpadowych, w tym organicznych o potencjalnych wartościach 
nawozowych. 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne 

 Mikrofalowy system  roztwarzania w naczyniu zamkniętym, komora reakcyjna na pojedynczą 
próbkę (jednostanowiskowa), centralne umieszczanie naczynia reakcyjnego, 

 Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz 

 Częstotliwość mikrofal ok. 2450 MHz 

 Maksymalna mocy mikrofalowa nie mniejszej niż 280 W, dająca gęstość  energii nie mniej niż 900 
W/litr, 

 Wymagana ciągła (niepulsacyjna) emisja mikrofal, 

 Dopuszczalna maksymalna temperatura mineralizacji nie niższa niż 260°C,  

 Kontrola temperatury w naczyniu reakcyjnym, system kontroli bezkontaktowy za pomocą czujni-
ka podczerwieni umieszczonego pod naczyniem, 

 Funkcja chłodzenia naczynia reakcyjnego podczas trwania procesu oraz po zakończeniu roztwa-
rzania za pomocą sprężonego powietrza, 

 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie mineralizacji nie niższe niż 34 bar (500 psi),  

 Kontrola ciśnienia w naczyniu reakcyjnym, programowanie granicznej wartości ciśnienia. 
Osiągnięcie ciśnienia granicznego (o wartości poniżej ciśnienia dopuszczalnego) powinno 
skutkować  automatycznym rozszczelnianiem naczynia, a następnie uszczelnienie naczynia bez 
przerywania procesu mineralizacji, 

 Możliwość mineralizacji w dedykowanych naczyniach o pojemności 80 ml, 

 Możliwość wyposażenia mineralizatora w podajnik-zmieniacz próbek do pracy sekwencyjnej, 

 Wbudowany system mieszadła magnetycznego z regulowaną z poziomu oprogramowania pręd-
kością mieszania, 

 Sterowanie pracą aparatu poprzez wbudowany elektroniczny moduł kontrolny z panelem opera-
torskim współpracujący z dedykowanym oprogramowaniem zainstalowanym w komputerze. 
Kontrola dostępu z panelu operatorskiego. 

 W wyposażeniu dedykowane oprogramowanie pracujące w środowisku Windows w wersji od XP 
do najnowszej.  

Wymagane funkcje i zawartość oprogramowania: 

- kontrola dostępu, funkcje administracyjne,  

- wyświetlanie nastawionego i aktualnego czasu mineralizacji, przebiegu mocy mikrofal, 
przebiegu temperatury, przebiegu ciśnienia - na wykresach w funkcji czasu,  

- programowania przebiegu mocy mikrofal ze skokiem co 1W, 
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- programowania narostów temperatury, 

- programowania przebiegu granicznych wartości ciśnienia, 

- możliwość bieżącej modyfikacji podczas mineralizacji nastawionych wartości czasu, 
temperatury i ciśnienia mineralizacji, 

- biblioteka predefiniowanych metod (programów) roztwarzania różnych typów próbek, 

- kreator własnych metod użytkownika, 

- biblioteka konfigurowalnych raportów z przeprowadzonych mineralizacji, 

- obróbka i archiwizacja danych. 

4. Przepisy, standardy, gwarancje, i inne wymagania 

1) Mineralizator powinny być oznakowane znakiem CE (symbolem deklaracji zgodności WE). 

2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 

3) Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty protokołu odbioru po uruchomieniu. 
Czas na przybycie serwisu w okresie gwarancyjnym : do 72 godzin od wezwania.  
Maksymalny czas naprawy: 14 dni. 

4) Bezpłatne okresowy przeglądy techniczne przeprowadzany przez autoryzowany serwis w okresie 
gwarancji – nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym ostatni bezpośrednio przed upływem okresu 
gwarancji. 

5. Zakres dostawy 

 Dostawa kompletnego mineralizatora z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej pracy. 

Wymagane wyposażenie: 

1) mieszadełko magnetyczne – 6 szt. 

2) statyw do naczyń mineralizatora – 3szt. 

3) naczynie kwarcowe o poj. 80ml z wkładką teflonową  – 12 szt. 

4) naczynie kwarcowe o poj. 80 ml (bez wkładki) – 6 szt. 

5) nakrywka  teflonowa do naczynia 80ml (jednorazowego użytku) – 300 szt.        

 Dostawa i montaż naściennego zespołu przygotowania sprężonego powietrza, a w tym: 
automatycznego odwadniacza i odolejacza, reduktora ciśnienia, manometru, 

 Dedykowane oprogramowanie, 

 Dokumentacja: 

- Dokumentacja techniczna aparatu i wyposażenia z opisem i charakterystyką w niezbędnym 
dla użytkownika zakresie  

- w języku polskim i angielskim - w wersji papierowej i cyfrowej (wersja cyfrowa może być 
w postaci udostępnienia przez Internet), 

- Instrukcja obsługi i użytkowania (konserwacji)  
- w języku polskim i angielskim – w wersji papierowej i cyfrowej (wersja cyfrowa może być 

w postaci udostępnienia przez Internet), 

- Karty gwarancyjne w języku polskim oraz Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac 
serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem  

- w języku polskim - wersji papierowej, 

- Deklaracja zgodności WE - w języku polskim - wersji papierowej, 
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 Instalacja aparatu w miejscu pracy, sprawdzenie działania wszystkich funkcji, 

 Instalacja oprogramowania w komputerze użytkownika, 

 Przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji minimum 3 pracowników zamawiającego wyzna-
czonych do obsługi przedmiot zamówienia, połączone z prezentacją obsługi i działania minerali-
zatora – szkolenie minimum jednodniowe, prowadzone w siedzibie zamawiającego w języku 
polskim. 

6. Wymagana zawartość oferty technicznej 

1) Potwierdzenie zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

2) Karta katalogowa mineralizatora. Wykaz składu oferowanego kompletu mineralizatora z opisem, 

3) Informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca do zainstalowania aparatu dla 
zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi, w tym informacje dotyczące me-
diów koniecznych do pracy i wymaganych przyłączy elektrycznych. 


