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Część 1 
Chromatograf cieczowy Flash z detektorem UV-VIS, ELSD, kolektorem frakcji i wyposażeniem 
 

Podzespół / komponent / 
układ [opis] 

Parametr / funkcja 
Nazwa/ wymiar 

Parametry podstawowe Układ́ wyposażony w zestaw dwóch pomp do formowania gradientu. 
Dokładność budowania gradientu równa lub lepsza od 2%. 
Wymagane parametry:  
Zakres przepływów: nie mniejszy niż od 5 do 200 ml/min  
Zakres ciśnień: nie mniej niż do 200 psi 
 

Budowanie gradientu System pozwalający na budowanie gradientu z dowolnych dwóch, spośród 
czterech, eluentów oraz dodatkowo dozowanie trzeciego eluentu -w stężeniu nie 
mniej niż 5% - w systemie izokratycznym jako modyfikatora fazy ruchomej. 
 

Bezpieczeństwo Wbudowany system kontroli poziomu eluentów, z czujnikami poziomu cieczy w 
butlach z eluentami, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku zejścia 
poziomu eluentu poniżej poziomu minimalnego.  
Wbudowany system kontroli poziomu zlewek, z czujnikiem poziomu cieczy w 
butli zbierającej, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku 
przekroczenia poziomu zlewek powyżej poziomu zadanego jako maksymalny.  
Wbudowane systemy bezpieczeństwa, takie jak: monitorowanie poziomu 
ciśnienia, czujnik poziomu oparów z określeniem przez użytkownika progu 
alarmu i z detektorem rejestrującym jakikolwiek przeciek. 
Automatyczne rozpoznawanie kolumn w systemie RFID 
 

Zawór Automatycznie przełączający się w wymaganą pozycję zawór do nastrzyków, 
automatycznie samoczyszczący się. 
 

Kolektor frakcji  Możliwość zautomatyzowanej współpracy kolektora frakcji  ze statywami 
automatycznie rozpoznawanymi przez system, zestaw statywów dla:  

- probówek 13 x 100 mm ± 1  
- probówek 16 x 100 mm ± 1 
- probówek 16 x 120 mm ± 1 
- probówek 16 x 150 mm ± 1 
- probówek 18 x 150 mm ± 1 
- probówek 18 x 180 mm ± 1 
- probówek 25 x 150 mm ± 1 
- probówek 28 x 95 mm ± 1 
- butelek 480 ml 

Statywy muszą być rozpoznawane przez chromatograf za pomocą systemu RFID 
Detektor Wbudowany detektor UV-Vis z zakresem nie mniejszym niż 200 – 800 nm typu 

PDA, ze zmienną długością fali, detektor co najmniej 2-kanałowy, zapewniający 
jednocześnie rejestrację chromatogramów dla co najmniej dwóch dowolnie 
zdefiniowanych długości fali. 
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Detektor ELSD z płynnym sterowaniem temperaturą komory reakcyjnej w 
zakresie nie węższym niż od 10⁰C do 60⁰C, i kanału transferowego od 30⁰C do 
90⁰C, kontrolowany z poziomu oprogramowania chromatografu ze zbieraniem 
frakcji w funkcji rejestrowanego sygnału. 
Możliwość rozbudowy o detektor MS bez ingerencji w system. 
 

Kolumny Możliwość pracy z kolumnami od 4 g do 330 g i adapterem dla kolumn do 3 kg.  

Funkcje systemu Możliwość wpisania wyniku rozdziału z dwóch płytek TLC, na tej podstawie 
system musi proponować optymalnie dobrany gradient do podziału próbki. 
Możliwość naniesienia próbki ciekłej, stałej lub na kolumnie. 
Zestaw do nanoszenia próbki stałej na prekolumnie. 
Możliwość kondycjonowania ręcznego lub automatycznego kolumny. 
Możliwość automatycznego mycia i przedmuchu kolumny po rozdziale. 
Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie zmian we wszystkich zadanych 
parametrach w czasie rzeczywistym w każdym momencie procesu. 
Monitorowanie w czasie rzeczywistym zbieranych sygnałów z detektorów oraz 
warunków procesu. 
 

Ekran  Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 10” 

Oprogramowanie Oprogramowanie pracujace w systemie operacyjnym Linux pozwalające na 
zbieranie frakcji przy: 
-       dowolnie zadanej długości jednej fali, 
-       dowolnie zadanych długościach dwóch fal, 
-       dowolnie zadanej długości jednej fali i przy przemiataniu całego  
zakresu lub wybranego zakresu fal, 
-       dowolnie zadanych długościach dwóch fal i przy przemiataniu całego  
zakresu lub wybranego zakresu fal, 
-       przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal. 
 
Podgląd widma UVVis w czasie rzeczywistym i po nastrzyku. 
 
Możliwość zbierania dowolnej objętości frakcji z całej szerokości piku lub jego 
fragmentu. Możliwość przesyłania całego zbieranego produktu do zlewek. 
Możliwość zbierania całego produktu przez kolektor frakcji z automatycznym 
przejściem do kolejnej probówki w momencie pojawienia się piku.  
Oprogramowanie pozwalające na zbieranie frakcji na podstawie szybkości 
narastania rejestrowanej krzywej sygnału z detektora lub przekroczenia 
zadanego progu. 
Możliwość wprowadzenia hasła dostępu, kont użytkowników o różnym 
dostępie. 
Tryby pracy: izokratyczny z możliwościami łączenia eluentów, gradient 
krokowy, gradient liniowy. 
Automatyczne zapisywanie na dysk w sieci wewnętrznej. 
Funkcja manualnego wymuszenia przejścia zbieranej frakcji do kolejnego 
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zbiornika, do kolejnego kroku planu, do zakończenia procesu. 
Automatyczne skalowanie metod dla mniejszych lub większych rozmiarów 
kolumn. 
Możliwość wydruku i eksportu danych do środowiska Windows. 
 

Oprzyrządowanie 
dedykowane pracy na 
chromatografie Flash 

- Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny 
materiał (preloading) z kardridżem 25 g (nakręcana na kardridż 25 g 
aluminiowa głowica, adapter dla kardridża) . 

- Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny 
materiał (preloading) z kardridżem 5 g (nakręcana na kardridż 5 g 
aluminiowa głowica, adapter dla kardridża) . 

- Dwa statywy na probówki 16x150 mm 75 pozycji każdy wraz z RFID 
- Sześć statywów na probówki 18x150 mm 70 pozycji każy wraz z FRID 
- Generator azotu z wbudowanym kompresorem o wydajności minimum 

6l/min. Czystość azotu lepsza niz 99,5%. Ciśnienie wyjściowe minimum 
5,5bar 

- Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 4 
gramy, minimum 28 sztuk 

- Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 12 
gramów, minimum 28 sztuk 

- Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 24 
gramy, minimum 20 sztuk 

- Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 40 
gramów, minimum 20 sztuk 

- Wypełnienie silica gel 40-60 mikronów minimum 950 gramów 
- Wypełnienie Al2O3 40-60 mikronów minimum 950 gramów 
- Puste kartridze Flash 5g minimum 60 sztuk 
- Puste Kartridże Flash 25g minimum 60 sztuk 
- Fryty do kartridży 5g minimum 300 sztuk 
- Fryty do kartridży 25g minimum 200 sztuk 

 
Wymiary systemu Nie większe niż: wysokość 61 cm, szerokość 36 cm, głębokość 44 cm. System 

musi mieć możliwość ustawienia pod wyciągiem. 
Gwarancja Min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy.  

 
   
Część 2 
Zestaw do chromatografii cieczowej 

Parametry techniczne zestawu chromatografii cieczowej z formowaniem gradientem po 
stronie niskiego ciśnienia 

1. Chromatograf cieczowy: 

- fabrycznie nowy, gotowy do pracy, 
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- o modułowej budowie, 
- sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu 

Internet Explorer. 
2. Pompa dwutłokowa: 

- zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml/min, 
- system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,08 MPa, 
- pojemność skoku tłoka co najwyżej 10 µl, 
- precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, 
- dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%, 
- wbudowane funkcje walidacyjne, 
- wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku zarówno 

dźwiękową, jak i wizualną. 
3. Mieszalnik gradientu: 

-  pojemności mieszania do wyboru co najmniej 0,5; 1,7 i 2,6 ml. 

4. Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: 
- mieszanie co najmniej 4 różnych eluentów, 
-  zawór montowany we wnętrzu pompy. 

5. Degazer co najmniej 5-kanałowy: 
- przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał, 
- objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl. 

6. Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 
butelki 1l.  

7. Detektor diodowy: 
- źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa, 
- co najmniej 512 elementów światłoczułych, 
- zakres co najmniej 190-800 nm, 
- szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i 8 nm, 
- dokładność długości fali co najmniej 1 nm, 
- szum co najwyżej ±3x10-6 AU, 
- dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h, 
- liniowość co najmniej 2,0 AU, 
- celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 5°C powyżej 

temperatury pokojowej do 50°C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co 
najwyżej 10 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa, 

- wbudowane funkcje walidacyjne. 
8. Gwarancja: minimum 12 miesięcy, maksimum 60 miesięcy. 

  
              Kierownik  
Działu Aparatury Naukowej       
 
       mgr Ryszard Lew 


