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

           Niepołomice, 07.06.2016 
 
 
 

      ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

   DOTYCZY: zakupu Elektrolizera wraz z oprzyrządowaniem 
 
 
 
   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: elektrolizer wentylowany, zasilacz prądowy, mieszalnik, aparatura 
techniczno- pomiarowa, sterowanie 
  

 opis przedmiotu zamówienia:  
 
Zestaw do prowadzenia elektrolizy niklu z odpadowych kąpieli 
pogalwanicznych w skład którego wchodzi: elektrolizer wentylowany, 
zasilacz prądowy, mieszalnik, aparatura techniczno-pomiarowa, 
sterowanie.  
 
 

Specyfikacja techniczna: 
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1. Elektrolizer wentylowany: 

 Wymiary: 75 cm szerokość x 300 cm  długość x 90 cm wysokość 

 Wanna elektrolizera z podziałem na dwie przestrzenie, co da dwie komory o 
wymiarach  pierwsza ( 75 cmx140 cmx90cm) uzbrojona w szyny prądowe 
wykonane z materiału odpornego na tlen, wodór, dwutlenek węgla, opary kwasów 
oraz druga o wymiarach ( 75cm x160cmx90cm)  

 Odległości pomiędzy sekcją anod i katod 10 cm 

 Objętość robocza elektrolizera : 1,6 m3 

 Króciec spustowy i przyłączeniowy do układu chłodzenia 

 Czujnik poziomu 

 Ssawa wentylacyjna z przepustnicą 

 Pokrywa 

 Kolektor z wanny do wentylatora 

 Wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym 

 Wyrzutnik 

 Sterowanie wydajnością wentylatora 
2. Mieszalnik 

 Objętość 100 l 

 Kształt cylindryczny,  zamknięty z krućcami przyłączeniowymi do układu obiegu 
elektrolitu oraz krućcami do układu dozowania reagenta 

 Materiał zbiornika odporny na kwasy i zasady ( pH od 0 do 14), temperatura do 60 
oC 

 Mieszadło z możliwością regulacji obrotów w zakresie 0–100l/min 

 Czujnik temperatury 

 Sonda pH z wyjściem PLC 

 Grzejnik elektryczny 
3. Zasilacz prądowy 

 Maksymalne napięcie prądu stałego 10 V 

 Maksymalny prąd 1,5 kA 

 Możliwość regulacji napięcia lub prądu w funkcji czasu i ładunku z kontrolą i 
gromadzeniem tych parametrów w czasie procesu 

4. Aparatura techniczno-pomiarowa i sterowanie  

 Pompa dozująca alkalia – wydajność 0-20l/h, odporna na stężony ług i węglan 
sodu 
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 Pompa obiegowa –wydajność do 6 m3/h, zakres regulacji 1-6 m3/h 

 Filtr cząstek stałych  

 Sterownik PLC wraz z modułami uzupełniającymi ( pH, RT, wejcie i wyjście cyfrowe, 
wejście i wyjście analogowe, RS) 

 Panel sterujący 

 Oprogramowanie 

 Układ sterowania wydajnością pompy dozującej powinien umożliwiać stabilizację 
pH elektrolitu wypływającego z mieszalnika w zakresie 0-14 przez kontrolę 
objętościowego natężenia przepływu alkaliów 

 Układ sterowania nagrzewnicą elektryczną  powinien umożliwiać stabilizację 
temperatury elektrolitu w zakresie 20 do 60 0C   
 
 

 

 
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: 17.06.2016 
e-mail: gekon@nycz.pl 
osoba do kontaktu: Aneta Franczak 

                            tel: 501 203 448 
 

     
   

 


