
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
         Sygnatura:  ZP-02/2018 (pno_01/18)                                                                                             Strona 1 z 3                                              

                                                                                                                                                                               

  

Załącznik Nr 5 

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Komora rękawicowa z wyposażeniem 

Wymagania techniczne 

Funkcje i  wyposażenie 

1. Komora rękawicowa przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu, argonu lub helu.  

2. Całkowite wymiary zewnętrzne łącznie ze śluzą i podstawą nie większe niż: 1700 x 1100 x 2000mm 

(szer. x gł. x wys.). 

3. Wymiary komory głównej (pow. robocza) nie mniejsze niż: 1200 x 780 x 920mm (szer. x gł. x wys.). 

Kubatura komory: nie mniejsza niż 1.2 m
3 
. Waga nie większa niż 400 kg ( wraz z wyposażeniem). 

4. Komora wyposażona w 2 szt. okrągłych portów rękawicowych z rękawicami na ścianie (szybie) frontowej.  

5. Średnica otworów na rękawice min. 210 mm. 

6. Rękawice z kauczuku butylowego o grubości 0,4 ÷ 0,5mm. 

7. Komora ze stali nierdzewnej, komora bezszwowa. 

8. Orurowanie komory, jednostki oczyszczającej atmosferę wykonane ze stali nierdzewnej wysokostopowej 

(stal chromowo – niklowa,  standard 1.4301). 

9. Szyba z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem o gr. 5-10mm. Możliwość całkowitego demontażu 

szyby frontowej.  

10. Osiągalna czystość atmosfery roboczej we wnętrzu komory, w układzie dynamicznym, zamkniętym ≤ 

0,1ppm H2O/O2 . 

11. Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą tlenową ISO 10648-2. 

12. Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą ciśnieniową ISO 25412. 

13. System kontroli pomiaru ciśnienia wewnątrz komory zintegrowany z programowalnym czujnikiem 

ciśnienia (przetwornik elektryczny suchy) jako zabezpieczenie przed możliwą kontaminacją atmosfery 

komory parami oleju. Nie dopuszcza się urządzeń pomiarowych działających na zasadzie aparatu 

przepuszczającego gaz przez płyn (olej) lub inne systemy nadciśnieniowe, ze względu na 

niebezpieczeństwo kontaminacji atmosfery ochronnej komory.  

14. Funkcja  regulacji ciśnienia w komorze za pomocą sterownika  oraz za pomocą przycisków nożnych. 

15. Komora wyposażona i dostarczona z detektorem tlenu, detektor cyrkonowy o następującej charakterystyce: 

zakres wskazań: 0-1000ppm, liniowość odczytów: 0-100ppm, sygnał wyjściowy: 0-10V, zasilanie: 24 V 

DC, wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40, kabel min. 2m. 

16. Oświetlenie wnętrza komory, światło białe, lampy zainstalowane na zewnątrz komory.  

17. Rotacyjna pompa próżniowa, olejowa, dwustopniowa o wydajności co najmniej 12m
3
/godz., próżnia nie 

gorsza niż 1x10
-3

 mbar, szt. 1. 

18. Sterownie pracy pompy poprzez sterownik PLC komory rękawicowej. 

19. Filtr pyłowy HEPA H13, szt. 2 w układzie przepływowym dla gazu, instalowane bezpośrednio w komorze. 

20. Stelaż na kółkach, kółka z blokadami.   

21. Półki ze stali nierdzewnej, 3 poziomy, instalowane na tylniej ścianie  komory. 

 
Flansze i przepusty izolowane próżniowo 

 

22. Komora wyposażona w min. 2 szt. standardowych flansz typu DN 40KF, flansze zlokalizowane na ścianie 

tylnej komory. 

23. Przepust izolowany próżniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości ok. 2m, szt. 1. 
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Komora wstępna - mini śluza cylindryczna  

 

24. Komora o wymiarach co najmniej: śr. wewn. 150 mm, długość 400 mm.   

25. Wymagana przesuwana półka. 

26. Wymagany różnicowy manometr ciśnienia lub równoważny. 

27. Lokalizacja po prawej stronie.   

28. Obsługa śluzy manualna. 

 
Zamknięty pojedynczy system oczyszczania gazu, regenerowany automatycznie 

 

29. Jednostka oczyszczająca atmosferę wolnostojąca o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 450 x 450 

x 700mm (szer. gł. x wys.), zlokalizowana pod komorą. Nie dopuszcza się wariantów konfiguracji komory, 

gdzie jednostka oczyszczająca jest zintegrowana trwale z komorą rękawicową, ze względu na przenoszone 

wibracje silnika jednostki oczyszczającej na elementy obudowy komory oraz blat roboczy komory. 

30. Zdolność oczyszczania gazu z tlenu: min. 20dm
3. 

. Obecność złoża katalizatora Cu - 2 do 3kg. 

31. Zdolność oczyszczania gazu z wilgoci: min. 900g, obecność złoża sita molekularnego -  2,5 do 3,5kg.   

32. Przepływ gazu w zakresie 20-25m
3
/godz., przy ΔP = 50 mbar, bez generowania wzrostu temp. w komorze 

podczas cyrkulacji. 

33. Automatyczna regeneracja złóż oczyszczających - nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym 

etapie regeneracji - sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez komunikaty 

dialogowe wyświetlane na panelu kontrolnym komory.  

34. Minimalne funkcje informacyjne dotyczące procesu regeneracji wyświetlane na sterowniku urządzenia:  

informacja o czasie pozostałym do końca procesu regeneracji , informacja o całkowitym czasie pracy 

reaktora.  

 

Sterowanie i zbieranie danych 

 
35. Komora wyposażona w programowalny kontroler typu PLC wraz z panelem sterowania dla użytkownika w 

formie kolorowego ekranu dotykowego LCD o przekątnej min. 7” . Interfejs musi posiadać funkcję 

synoptycznej prezentacji całego systemu oraz jego elementów składowych, umożliwiający sterowanie, 

programowanie, monitoring oraz bieżącą diagnozę wszystkich parametrów pracy komory oraz wyposażenia 

w tym: odczyt na bieżąco wskazań wszystkich parametrów komory, dostęp do ustawień sterownika 

blokowany hasłem.  

36. Oznaczenie kolorami na ekranie panelu sterowania aktualnego statusu systemu: praca, spoczynek, awaria, 

alarm, praca niestandardowa - dla poszczególnych elementów systemu (zawory, pompa próżniowa, reaktor 

oczyszczający, śluzy, detektory); oraz procesów:  cyrkulacja, regeneracja, oczyszczanie ewakuacja,     

napełnianie. 

37. Czytelne (kolorowe) oznaczenie wartości parametrów definiowalnych przez użytkownika oraz 

systemowych niepodlegających modyfikacji przez operatora. 

38. Określanie i ustawianie limitu czasu pracy oraz planowanych czynności konserwacyjno-serwisowych  dla 

poszczególnych komponentów komory rękawicowej (detektory, pompy próżniowe, etc.) wraz z aktywacją 

alarmu po ich przekroczeniu. 

39. W celu ułatwienia obserwacji wskazań i odczytów podczas pracy operatora z komorą, panel kontrolno-

sterujący musi być zainstalowany na ruchomym ramieniu przymocowanym do ramy komory rękawicowej. 

Instalacja i walidacja IQ, OQ, deklaracje zgodności, certyfikaty jakości  

 
40. Do obowiązków wykonawcy podczas instalacji komory rękawicowej należy:                                                
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a)  przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej (IQ) oraz operacyjnej(OQ) w tym między innymi:  

          - wykonanie atmosfery roboczej z gazem obojętnym (argon) 

          - kontrola szczelności wg: ISO 10648-2 oraz  ISO 25412 wykonana za pomocą detektora      

           argonowego 

          - weryfikacja parametrów atmosfery  - wymagana zawartości tlenu i wody <0.1 ppm  

b)  przedłożenie Zamawiającemu wypełnionych protokołów z wykonanej walidacji IQ, OQ wykonanej 

przez autoryzowany serwis  

- wymagana jest kontrola parametrów czystości gazu za pomocą pary niezależnych detektorów - 

wyposażenie serwisu wykonawcy oraz sporządzenie protokołu z odczytów z podaniem numerów seryjnych 

detektorów użytych do pomiarów testowych 

c) przeszkolenie personelu  

d) dostarczenie deklaracji C E (Conformité Européenne) (dokument należy dołączyć do dokumentacji   

przetargowej) 

41. Zasilanie komory rękawicowej wraz z systemem oczyszczania atmosfery oraz śluzami:  230V/50 Hz. 

42. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. 

Do oceny i porównania zaoferowanego sprzętu użyte będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry techniczne i 

eksploatacyjne. W przypadku zaoferowania sprzętu budzącego wątpliwości Zamawiającego ciężar 

udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga podania jednoznacznych 

nazw handlowych oferowanego sprzętu oraz jego dokładnego opisu technicznego, potwierdzającego spełnianie 

wymaganych kryteriów. 
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