
Znak sprawy: SZ.26.3.2021  Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część I – Komora do azotowania jarzeniowego o wymiarach użytkowych retorty: 

średnica: ø600 mm, wysokość: h=800mm (część cylindryczna) 

Przedmiot zamówienia: KOMORA DO AZOTOWANIA JARZENIOWEGO – 1 szt. 

Wymagane minimalne parametry: 

1. Typ komory: kołpakowy (retorta+podstawa) 

2. Wymiary użytkowe retorty: 

 - średnica: ø600 mm 

 - wysokość: h=800mm (część cylindryczna) 

 - retorta zakończona dennicą, 

- blacha o grubości 10 mm. 

3. Materiał retorty oraz płyty podstawy – stal austenityczna, gat. 1H18N9T. 

4. Przeznaczenie: azotowanie w środowisku wyładowania jarzeniowego wyrobów ze stali 

szybkotnącej oraz ze stali stopowych typu WCL, NC11LV o skomplikowanych kształtach. 

5. Komora przystosowana do pracy w warunkach obniżonego ciśnienia i w środowisku 

wyładowania jarzeniowego impulsowego przy częstotliwościach w zakresie 2÷100 kHz i 

wartości napięcia wyjściowego 1000V oraz zewnętrznego grzania oporowego.  Ilość 

niezależnie regulowanych stref grzejnych 3. 

6. Temperatura azotowania w zakresie 430oC÷630oC. 

7. Komora wyposażona w mechanizm podnoszenia zespołu retorty w układzie pionowym oraz 

poziomym po  torowisku. 

8. Podstawa komory wykonana ze stali austenitycznej wyposażona w króćce: 

- NW63 do podłączenia z próżniowym układem pompowym; 

- NW25 do wprowadzenia termoelementu oraz podłączenia głowicy próżniomierza (2 szt.). 

9. Wyposażenie stanowiska w dodatkowy układ kontrolno-pomiarowo-sterujący zewnętrznym 

nagrzewem oporowym retorty z niezależnym czujnikiem pomiaru temperatury 

zabezpieczającym pracę przed przekroczeniem temperatury maksymalnej dla środkowej 

strefy.  

10. Wentylatorowy zespół chłodzenia retorty i oporowego układu grzejnego.  

11. Podstawa komory o wysokości 600 mm chłodzona wodą. 

12. Stacjonarna szafa z zespołem zasilająco sterującym o mocy 30kW wyposażona w regulator 

temperatury typu PID oraz w dodatkowy panel operatorski Proface. Napięcie zasilania 400V. 

13. Gwarancja minimum 18 miesięcy, bezpłatny serwis gwarancyjny.  

 

Część II – Komora do azotowania jarzeniowego o wymiarach użytkowych retorty 

średnica: ø400 mm, wysokość: h=400mm (część cylindryczna) 

Przedmiot zamówienia: KOMORA DO AZOTOWANIA JARZENIOWEGO – 1 szt. 

Wymagane minimalne parametry: 

1. Typ komory: kołpakowy (retorta+podstawa) 

2. Wymiary użytkowe retorty: 

 - średnica: ø400 mm 
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 - wysokość: h=400mm (część cylindryczna) 

 - retorta zakończona dennicą. 

3. Materiał retorty oraz płyty podstawy – Inconel 

- dla retorty o grubości 8 mm 

- dla płyty podstawy 16 mm 

4. Przeznaczenie: obróbka cieplno-chemiczna azotowania wyrobów o skomplikowanych 

kształtach z Inconelu. 

5. Komora przystosowana do pracy w warunkach obniżonego ciśnienia i w środowisku 

wyładowania jarzeniowego impulsowego przy częstotliwościach w zakresie 2÷100 kHz i 

wartości napięcia wyjściowego 1000V oraz zewnętrznego grzania oporowego. 

6. Temperatura azotowania w zakresie 470oC÷680oC. 

7. Komora wyposażona w mechanizm podnoszenia zespołu retorty w układzie pionowym. 

8. Podstawa komory wyposażona w króćce: 

- NW40 do podłączenia z próżniowym układem pompowym; 

- NW25 do wprowadzenia termoelementu oraz podłączenia głowicy próżniomierza (szt.2). 

9. Wyposażenie stanowiska w układ kontrolno-pomiarowo-sterujący zewnętrznym nagrzewem 

oporowym retorty. 

10. Wentylatorowy zespół studzenia retorty i oporowego układu grzejnego z automatyczną 

regulacja wydajności. 

11. Podstawa retorty o wysokości 600 mm chłodzona wodą.  

12. Dodatkowy układ kontrolno pomiarowy z niezależnym czujnikiem temperatury 

zabezpieczającym komorę przed przekroczeniem temperatury max – 680oC 

12. Gwarancja: minimum18 miesięcy, bezpłatny serwis gwarancyjny. 

 


