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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL�LACIÓ 
D’UN FERMENTADOR DE LABORATORI PER L’ESTUDI DE LA RELACIÓ ENTRE ELS 
MECANISMES DE NITRIFICACIÓ/DESNITRIFACIÓ DEL TRACTAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS I L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE. 
 
 
1 - OBJECTE 
 
El present plec de prescripcions tècniques pretén definir les característiques bàsiques 
que ha d’acomplir el fermentador de laboratori que l’Institut Català de Recerca de 
l’Aigua (ICRA) considera adquirir per dotar d’un equip flexible de fermentació que 
complementi la línia de Tractaments i Avaluació, i concretament que permeti 
engegar d’una manera controlada la línia de recerca associada a la determinació de 
la relació entre els mecanismes d’eliminació biològica de nitrogen de les aigües 
residuals (nitrificació/desnitrificació) i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
principalment l’òxid nitrós (N2O), amb un potencial 298 cops superior al de diòxid de 
carboni (CO2). 
 
Es descriuran breument alguns dels requisits més rellevants de la configuració 
sol�licitada. Qualsevol millora que s’oferti així com les prescripcions requerides 
hauran de ser degudament documentades per part del licitador. 
 
2 - DESCRIPCIÓ BÀSICA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Cal que el licitador aporti imatges de la configuració completa de l’equip descrit, 
així com d’aquelles seccions i/o accessoris que es considerin convenients. 
 
El sistema previst correspon al propi bioreactor i, (opcional) al software de control i 
adquisició de dades que responen a les següents característiques tècniques: 
 
2.1 Bioreactor: 

• Ha de ser un sistema de fermentació de laboratori i autoclavable. 
• Ha de disposar d’un vas de cultiu de vidre de 1.25 litres aproximadament, que 

permeti uns volums de treball de 350 a 900 mil�lilitres, amb una relació de 
geometria alçada/diàmetre superior a 2. 

• Ha de disposar, com a mínim, de sondes de pH (rang: 0-14, precisió: 0.01), 
oxigen dissolt (rang: 0-120% saturació, precisió: 0.1%) i temperatura (rang: 0-
150 ºC, precisió: 0.1 ºC) i mesurar escumes, nivell i agitació. 

• Ha d’incloure dues sondes addicionals per mesurar CO2 (0-10%) i O2 (0-25%) 
del gas. Aquestes sondes han de poder ser instal�lades en altres fermentadors 
de característiques similars. 

• El vas ha de tenir diferents ports d’entrada a la tapa (mínim 12): 1 central 
tipus M30x1 per a l’agitació, 1 tipus G de ¾”, 4 tipus M18x1,5 mm i 6 
d’auxiliars. 

• S’hi ha de poder instal�lar microelectrodes específics. 
• Haurà d’estar equipat amb una unitat de control amb pantalla tàctil. I el 

control de totes les variables ha de ser de tipus PID. També ha de disposar de 
connexió Ethernet a software extern tipus SCADA, i connexió USB per les 
actualitzacions del firmware. 
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• La unitat de control ha d’incorporar una targeta analògic-digital ADDA que 
permeti augmentar el seu potencial en entrades (mínim 4) i sortides (mínim 8) 
analògiques i digitals. 

• La unitat de control ha d’incloure un mínim de tres bombes de velocitat fixa 
per l’addició controlada de líquids a més de dues bombes externes de 
velocitat variable i controlables (1-100 rpm). 

• El sistema haurà d’estar equipat per a les aplicacions del nostre laboratori, i 
haurà de tenir capacitat per a la incorporació d’altres variables, com ara el 
potencial redox, balances, terbolesa, bombes de velocitat regulable, vàlvules, 
o de biomassa per comptabilització de cèl�lules viables. 

• Tots els materials que estiguin en contacte amb el cultiu han de ser no tòxic i 
químicament inerts (per exemple acer inoxidable 316L SS, EPDM, silicona, 
PTFE o vidre borosilicat. 

• Compatibilitat amb el software de control i tractament de dades BioBundle 
ez-Control (en cas que això no sigui possible cal ofertar també l’apartat 2.2) 

 
2.2 Software de control i tractament de dades: 

• Ha de poder ser instal�lat en un ordinador estàndard de taula (o portàtil) amb 
l’únic requeriment de que disposi de lector de CD, d’un port sèrie lliure per la 
comunicació externa i sistema operatiu Windows NT, 2000 o XP. 

• Ha de permetre l’accés remot mitjançant password. 
• S’han de poder definir diferents perfils d’usuari. 
• El software ha de permetre el control de fins 8 fermentadors sense la 

necessitat d’adquirir cap llicència addicional. 
• Ha de permetre l’automatització de funcions complexes com l’esterilització o 

els procediments de neteja. A més, s’han de poder definir receptes 
d’execució automàtica. 

• Ha de permetre l’enregistrament i emmagatzemament de les dades generades 
pel fermentador (amb una freqüència mínima de mostreig d’1 minut), i la 
connexió amb altres equips perifèrics. 

• Ha de permetre la inclusió de mesures off line que puguin ser utilitzades per 
fer càlculs, per incloure als informes, i per ser utilitzades pels sistemes 
avançats de control. 

• Ha de fer gràfics en línia (i de dades històriques) de fins a 10 paràmetres del 
procés. 

• Ha de tenir diferents formats de gràfics (punts, barres, taules...) 
• Ha de disposar d’un generador automàtic d’informes. 
 

 
Finalment, es demana que l’adjudicatari proporcioni un curs de formació i 
demostració dirigit als responsables de l’equip, que permeti la seva autonomia en la 
manipulació, tractament de dades i manteniment. L’esmentada formació s’haurà 
d’impartir en el propi lloc d’instal�lació (ICRA) i ha de constar d’una part teòrica i 
una de pràctica amb una durada suficient com per assolir l’especialització desitjada. 
La formació impartida no es considerarà finalitzada fins que el fermentador funcioni 
a ple rendiment i doni els resultats esperats per ambdues parts. 
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3 - MILLORES  
 
Es valoraran  els següents aspectes: 
 
3.1.- que l’adjudicatari proporcioni els fungibles per assegurar un funcionament 
autònom des del dia de la instal�lació 
3.2.- que l’adjudicatari proporcioni les actualitzacions de software i hardware de 
l’equip que permetin disposar de les màximes prestacions de l’analitzador durant la 
seva vida útil. 
3.3.- que el fermentador es pugui controlar amb el software instal�lat en altres 
instal�lacions experimentals existents a l’ICRA.  
3.4.- que l’adjudicatari subministri software de suport addicional i de funcions 
específiques que millorin el rendiment operacional de l’analitzador. 
3.5.- l’ampliació de la garantia (vegeu apartat 6- GARANTIA) i en el seu defecte 
l’opció de manteniments preventius gratuïts. 
3.6 Ampliació de la formació que consistirà en una segona la visita del tècnic 
formador una vegada l’usuari s’hagi familiaritzat amb el l’analitzador. Aquesta 
capacitació addicional es materialitzarà dins un període no superior als SIS (6) MESOS 
després de la instal�lació de l’equip. 
3.7.- el subministrament d’altres dispositius i/o programaris que el licitador consideri 
que incrementen significativament les prestacions operacionals de l’equip. 
 
4 - ALTRES CONDICIONS 
 
Compliment de les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de 
condicions de treball i protecció del medi ambient. 
 
5 - LLOC D’ENTREGA I INSTAL�LACIÓ 
 
La instal�lació de l’equip al mateix temps que la seva verificació i/o calibració serà 
competència de l’empresa adjudicatària dins els DOS (2) MESOS següents a la 
signatura del contracte (vegeu clàusula 4 del plec de clàusules administratives 
particulars). 
 
Caldrà fer entrega d’un breu detall de les operacions a realitzar durant el procés 
d’instal�lació així com dels requisits tècnics que han d’acomplir les instal�lacions que 
allotjaran l’equipament sol�licitat. 
 
Aquestes operacions d’instal�lació hauran d’anar acompanyades amb els certificats 
corresponents un cop efectuades de forma satisfactòria. 
 
La ubicació del centre a on instal�lar l’equip és: 
 

 
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 

C/ Emili Grahit, nº 101, Edifici H2O,  
Parc Científic i Tecnològic de la UDG 

17003 Girona 
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6 - GARANTIA  
 
Es fixa una garantia de l’equip de DOS (2) ANYS, incloent manteniments preventius 
(temporalitzats en dues visites que determinarà l’adjudicador), peces i mà d’obra 
durant la totalitat del període contemplat. Aquesta garantia computarà en el 
moment en que es posi en marxa l’equip de forma definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVACIÓ DEL PLEC DE PRESCRICPCIONS TÈCNIQUES 
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