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Wpis do KRS nr: 0000109221 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście XI Wydz. Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 200 000 PLN 

           Niepołomice, 18.05.2016 
 
 

      ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

   DOTYCZY: zakupu  Elektrodializera pilotowego ED/EDR 
 
 
   w ramach projektu: Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w 
układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza. 
 
Realizowanego z  programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych nr umowy: 
GEKON2/05/267906/10/2015  
   
 
 
     1  Przedmiot zamówienia: Elektrodializer pilotowy ED/EDR  

 opis przedmiotu zamówienia:  
Elektrodializer pilotowy ED/EDR do badań pilotowych efektywności 
elekrodialitycznego odsalania i zatężania roztworów o dużej 
zawartości soli metali 
 

Specyfikacja techniczna: 
 
Stos elektrodilalizera (1 szt.): 

- konstrukcja typu prasy filtracyjnej; 

- umożliwia pracę w trybie elektrodializy odwracalnej (manualną lub automatyczną); 

- grubość przekładki oddzielającej membrany (ang. spacer) nie powinna przekraczać 0,85 mm; 
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- grubość ww. dobrana do rodzaju i stopnia pęcznienia membrany tak, aby spęczniała membrana nie 

powodowała zablokowania kanału; 

- materiały konstrukcyjne stosu elektrodializera odporne na kwasy i zasady w zakresie pH od 0 do 13; 

- powierzchnia pojedynczej membrany co najmniej 8 dm2; 

- elektrody wykonane z tytanu pokrytego platyną lub irydem; 

- zarówno anoda jak i katoda powinny być wykonane z tego samego materiału; 

- liczba par membran  elektrodializera powinna być dobrana tak aby sumaryczna powierzchnia membran w 

stosie wynosiła co najmniej 6 m2. 

 

Membrany jonowymienne: 

- membrany heterogeniczne o dużej pojemności jonowymiennej (co najmniej 1,5 val/kg); 

- oporność elektryczna oferowanych membran nie powinna przekraczać 10 cm2; 

- membrany o grubości nie przekraczającej 0.9 mm; 

- zakres pH pracy membran jonowymiennych: 1 do 13; 

- membrany z materiału odpornego na chlor w stężeniach nie przekraczających 10 ppm; 

- współczynnik selektywności membran jonowymiennych nie mniejszy niż 90%; 

- membrany o małej przepuszczalności hydraulicznej; 

- stopień spęcznienia membran nie może przekraczać 40%. 

Zasilacz stałoprądowy: 
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- powinien umożliwiać badania pilotowe przy gęstości prądowej nie mniejszej niż 200 A/m2 aktywnej 

powierzchni membrany zgodnie ze specyfikacją stosu; 

- powinien umożliwiać badania pilotowe przy napięciu nie mniejszym niż 1 V/parę membran zgodnie ze 

specyfikacją stosu; 

- powinien umożliwiać regulację napięcia w zakresie od 0 V i regulację prądu w zakresie od 0 A; 

- powinien umożliwiać ciągłe monitorowanie napięcia i prądu stałego oraz gromadzenie danych pomiarowych w 

postaci plików tekstowych lub Excel. 

 

Pompy: 

- pompa obiegowa diluatu (1 szt), pompa obiegowa koncentratu (1 szt) oraz pompa obiegowa roztworów 

elektrodowych (1 szt) wykonane z materiałów odpornych na roztwory wodny o pH w zakresie od 0 do 14 i chlor 

w stężeniach nie przekraczających 10 ppm; 

- zakres regulacji wydajności pomp diluatu i koncentratu powinien umożliwiać pracę przy liniowej szybkości 

przepływu tych roztworów w pojedynczej komorze na poziomie nie mniejszych niż 1 cm/s; 

- zakres regulacji wydajności ww. pomp obiegowych umożliwiający co najmniej dwukrotną zmianę wydajności 

każdej z pomp; 

- każda z pomp powinna być wyposażona w miernik objętościowego natężenia przepływu oraz w zawory 

wykonane z materiałów o odporności chemicznej spełniającej wymogi odporności chemicznej pomp; 



 
NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o                                                                                                                                                  tel/fax: +48 12 281 11 61                                                                                                                    
ul. Płk. Dąbka 8C, 30-732 Kraków                                                                                                                +48 12 281 02 39 
Oddział Niepołomice                                                                                                                                                                e-mail:oddzial@nycz.pl         
ul. Grabska 15A, 32-005 Niepołomice                                                                                                                                               www.ekonycz.pl   
NIP 675-10-73-362                                                                                                                                                                                                                           

 

Wpis do KRS nr: 0000109221 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście XI Wydz. Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 200 000 PLN 

- każda z pomp powinna być wyposażona w miernik ciśnienia umożliwiający monitorowanie spadek ciśnienia 

obiegów elektrodowych, koncentratu i diluatu. Odporność korozyjna ww. mierników powinna spełniać wymogi 

odporności korozyjnej pomp; 

- pompy diluatu i koncentratu powinny być wyposażone w mikrofiltr zapobiegający akumulacji cząstek stałych 

w stosie elektrodializera. Odporność korozyjna mikrofiltrów powinna odpowiadać odporności korozyjnej pomp. 

 

Oprzyrządowanie: 

- stos elektrodializa powinien być wyposażony w zestaw zaworów i połączeń rurowych umożliwiających pracę w 

trybie elektrodializy odwracalnej (automatycznej lub manualnej). Odpornośc korozyjna ww. zaworów i połączeń 

powinna odpowiadać odporności korozyjnej pomp, stosu elektrodializera i membran; 

- kompletne pH-metry (3 szt.) umożliwiające równoczesny i ciągły pomiar pH roztworu elektrodowego, diluatu i 

koncentratu. Urządzenia te powinny umożliwiać ciągłe gromadzenie danych pomiarowych  w postaci plików 

tekstowych lub Excel; 

- kompletne konduktometry (3 szt.) umożliwiające równoczesny i ciągły pomiar przewodnictwa roztworu 

elektrodowego, diluatu i koncentratu. Urządzenia te powinny umożliwiać ciągłe gromadzenie danych 

pomiarowych  w postaci plików tekstowych lub Excel; 

- kompletne mierniki temperatury (termopary) (3 szt.) umożliwiające równoczesny i ciągły pomiar temperatury 

roztworu elektrodowego, diluatu i koncentratu. Urządzenia te powinny umożliwiać ciągłe gromadzenie danych 

pomiarowych  w postaci plików tekstowych lub Excel; 
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- zbiorniki roztworów obiegowych: elektrodowego, diluatu i koncentratu (3 szt.) o pojemności co najmniej 20 L 

wykonane z tworzywa odpornego na roztwory kwaśne i zasadowe w zakresie pH od 0 do 14. Zbiorniki powinny 

być wyposażone w stosowne zawory i połączenia rurowe umożliwiające napełnianie, opróżnianie i płukanie 

zbiorników. Powinny być także wyposażone w urządzenia umożliwiające zmianę polaryzacji elektrodializy 

(ręczną lub automatyczną) bez konieczności opróżniania zbiorników; 

- wszelkie wymagane połączenia rurowe i zawory umożliwiające pracę w trybie elektrodializy odwracalnej 

(ręczną lub automatyczną); 

- jednolity stelaż lub rama wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, na której zamontowane będą: stos 

elektrolizera, połączenia rurowe, pompy i zawory. 

 

 
 
 

2 Kryteria oceny oferty: 
 

 Cena – 100% 
 

 
3 Sposób oraz termin składania ofert:  

Proszę o złożenie ofert  w formie e-maila na poniżej zamieszczony adres do      20.06.2016 
e-mail: gekon@nycz.pl 
osoba do kontaktu: Aneta Franczak 

                            tel: 501 203 448 
   
   

 


