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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–56/2018) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 

Platforma badawcza: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester 
 

Wielofunkcyjna platforma badawcza badań właściwości mechanicznych materiałów  
i powłok w skali nano i mikro 
 

1. Szczegółowy opis platformy badawczej: 

 Minimalny zakres ruchu stolika w osiach: 

o X – 245mm rozdzielczość nie gorsza niż 33nm, zdolność repozycji nie gorsza niż 1µm 

o Y - 120mm rozdzielczość nie gorsza niż 33nm, zdolność repozycji nie gorsza niż 1µm 

o Z – 30mm rozdzielczość nie więcej niż 10nm 

 Platforma ma być umieszczona na systemie antywibracyjnym, aktywnym z piezoelektrycznym 

układem antywibracyjnym, tłumiącym drgania wysokich i niskich częstotliwości 

 Sztywność ramy platformy powyżej 108 N/m 

 Wymiary platformy nie powinny być większe niż szerokość 900 mm, głębokość 600 mm,  

wysokość 1200 mm. 

 
2. Minimalne parametry głowicy nanotwardościomierza: 

 Obciążenie musi być przykładane przez układ piezoelektryczny 

 Minimalny zakres obciążeń od nie więcej niż 1µN do nie mniej niż 50mN 

 Minimalny zakres obciążeń do 10mN (niski zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 0,003 µN; do 

50mN (wysoki zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 0,01 µN: 

o Minimalna siła kontaktu nie więcej niż 1µN 

o Szybkość zmiany obciążenia nie mniejsza niż 1000mN/min  

o Szumy na poziomie poniżej 0,1µN  

o Czas przytrzymania obciążenia (pauza) bez limitu 

 Głowica musi być wyposażona w aktywny, piezoelektryczny układ referencyjny eliminujący 

wpływ dryftu termicznego w postaci elementu który fizycznie opiera się na powierzchni próbki. 

 Pomiar siły i głębokości musi odbywać się za pomocą dwóch niezależnych czujników 

piezoelektrycznych osobnych dla wgłębnika pomiarowego oraz referencji 

 System nie może wymagać konieczności stabilizacji termicznej po zmianie próbki, a praca 

z urządzeniem ma się odbywać w sposób płynny,  

 Minimalny zakres czujnika głębokości: do 10µm (standardowy) z rozdzielczością nie gorszą niż 

0,003nm; 50µm (wyższy zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 0,015nm. 

o Maksymalny zakres przesuwu wgłębnika w trakcie pomiaru minimum 50µm 

o Poziom szumów na poziomie poniżej 0,03nm 

o Czas przytrzymania obciążenia (pauza) bez limitu 

 System musi być wyposażony we wgłębnik diamentowy Berkovich z certyfikatem kalibracji 

 
3. Minimalne funkcje, które musi posiadać oprogramowania głowicy nanotwardościomierza 

 Wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych o głębokości penetracji, siły. Kreślenie 

charakterystyki przyłożonej siły w zależności od głębokości penetracji w czasie rzeczywistym. 
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 Możliwość natychmiastowego wycofania wgłębnika – z poziomu oprogramowania lub przez 

przycisk bezpieczeństwa 

 Możliwość ustawiania parametrów prędkości zmiany obciążenia, długości pauzy, głębokości 

penetracji 

 W pełni definiowalne modele przyrostu siły: jedno cyklowy, wielo-cykliczny z możliwością 

wyboru kolejnych wartości obciążenia i długości pauz, przyrost siły: liniowy, w funkcji 

kwadratowej, logarytmicznej bądź indywidualnej, możliwość definiowania profili użytkownika 

 Możliwość przeprowadzenia badań dynamicznych w modzie SINUS (zmiana częstotliwości 

przykładanego obciążenia) 

 Możliwość badania materiałów, których właściwości zależą od prędkości przykładanego 

obciążenia (high strain rate) 

 Badanie własności lepko-sprężystych w trybach dynamicznych 

 Możliwość zadania przeprowadzenia mapowania na wielu próbkach 

 Zarządzanie prawami użytkowników 

 Automatyczne powiązanie pomiędzy miejscem wgłębienia i analizą obrazu z mikroskopu 

optycznego 

 System musi pozwalać na wykonanie fotografii odcisku wgłębnika z zachowaniem ostrości 

zarówno na powierzchni próbki jak i w zagłębieniu – system musi być zintegrowany ze stolikiem 

w osi Z 

 Możliwość przeprowadzania analizy statystycznej (dane, wykresy, odchylenie standardowe 

średniej etc.). System musi umożliwiać automatyczne wprowadzenie danych statystycznych do 

raportu. 

 Automatyczny generator raportów 

 Możliwość automatycznego prowadzenia dziennika logów na urządzeniu. 

 Eksport danych w postaci ASCII lub Excel i TXT 

 Automatyczne wyliczanie twardości (HIT), Modułu sprężystości, pełzania (CIT), twardości 

Vickersa (HV), relaksacji (RIT) modułu magazynowania i strat. 

 Wyliczanie pracy plastycznej i sprężystej dla każdego pomiaru 

 Wyświetlanie parametrów przynajmniej: max głębokości, głębokość resztkowa, położenia 

w punkcie kontaktu, pola kontaktu, sztywności (zgodnie z teorią twardości instrumentalnej) 

 Kreślenie charakterystyk twardości i modułu sprężystości względem głębokości penetracji – 

profile głębokościowe  

 Praca w zgodzie z normą ISO 14577 

 Możliwość zasymulowania eksperymentu po wprowadzeniu parametrów testu 

 Możliwość ustawienia różnych poziomów dostępu użytkowników z poziomu oprogramowania 

urządzenia 

 
4. Minimalne parametry modułu głowicy mikrotwardościomierza 

 Minimalny zakres obciążeń od nie więcej niż 10mN do nie mniej niż 30N. Pomiar instrumentalny 

do minimum 10N z rozdzielczością nie gorszą niż 6µN. Pomiar konwencjonalny twardości do nie 

mniej niż 30N rozdzielczość siły nie gorsza niż 20µN: 

o Obciążenie minimalne nie więcej niż 5mN 

o Szybkość zmiany obciążenia minimum 300mN/min  

o Szumy na poziomie poniżej 250µN 

o Czas przytrzymania obciążenia (pauza) bez limitu 

 Układ referencyjny eliminujący wpływ dryftu termicznego w postaci elementu, opierającego się 

na powierzchni próbki  

 Zakres czujnika głębokości: do minimum 100µm (standardowy) z rozdzielczością nie gorszą niż 

0,01nm; 1mm (wyższy zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 0,03nm: 



 

3 
 

o Maksymalny zakres przesuwu wgłębnika w trakcie pomiaru nie mniej niż 1mm 

o Poziom szumów poniżej 1,5nm 

 Wgłębnik diamentowy Vickersa z certyfikatem kalibracji 

 
 

5. Minimalne funkcje, które musi posiadać oprogramowania głowicy mikrotwardościomierza 

 Wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych o głębokości penetracji, siły. Kreślenie 

charakterystyki przyłożonej siły w zależności od głębokości penetracji. 

 Możliwość natychmiastowego wycofania wgłębnika – z poziomu oprogramowania lub przez 

wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa 

 Możliwość ustawiania parametrów prędkości zmiany obciążenia, długości pauzy, głębokości 

penetracji 

 W pełni definiowalne modele przyrostu siły: jedno cyklowy, wielo-cykliczny z możliwością 

wyboru kolejnych wartości obciążenia i długości pauz, przyrost siły: liniowy, w funkcji 

kwadratowej, logarytmicznej bądź indywidualnej, możliwość definiowania profili użytkownika. 

 Możliwość przeprowadzenia mapowania próbki bez względu na ewentualne różnice wysokości 

powierzchni próbki względem wgłębnika w zakresie do 10 mm. 

 Zarządzanie prawami użytkowników z poziomu oprogramowania urządzenia 

 Automatyczne powiązanie pomiędzy miejscem wgłębienia i analizą obrazu 

 System musi pozwalać na wykonanie fotografii odcisku wgłębnika z zachowaniem ostrości 

zarówno na powierzchni próbki jak i w zagłębieniu – system musi być zintegrowany ze stolikiem 

w osi Z 

 Możliwość przeprowadzania analizy statystycznej (dane, wykresy, odchylenie standardowe 

średniej etc.) i automatycznego wprowadzenia danych z analizy do raportu. 

 Automatyczny generator raportów. 

 Możliwość automatycznego prowadzenia dziennika logów na urządzeniu. 

 Eksport danych w postaci ASCII lub Excel i TXT 

 Automatyczne wyliczanie twardości (HIT), Modułu sprężystości, pełzania (CIT), twardości 

Vickersa (HV) oraz relaksacji (RIT). 

 Wyliczanie pracy plastycznej i sprężystej dla każdego pomiaru 

 Wyświetlanie parametrów: max głębokości, głębokości resztkowej, położenia w punkcie 

kontaktu, pola kontaktu, sztywności (zgodnie z teorią twardości instrumentalnej). 

 Kreślenie charakterystyk twardości i modułu sprężystości względem głębokości penetracji 

 Praca w zgodzie z normą ISO 14577 

 Możliwość zasymulowania eksperymentu po wprowadzeniu parametrów testu  

 Możliwość ustawienia różnych poziomów dostępu użytkowników z poziomu oprogramowania 

urządzenia 

 
6. Parametry modułu zintegrowanej głowicy scratch testera 

 Głowica musi być wyposażona w dwa osobne czujniki siły i przemieszczenia oraz trzeci czujnik 

siły tarcia w stoliku 

 Minimalny zakres obciążeń do minimum 10N (niski zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 

0,1mN; do minimum 30N (wysoki zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 1mN 

 Zakres czujnika głębokości: do minimum 100µm (niski zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 

0,05nm; do minimum 1mm (wysoki zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 0,5nm 

 Pomiar siły tarcia do minimum 10N (niski zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 µN; do 

minimum 30N (wysoki zakres) z rozdzielczością nie gorszą niż 30 µN  

 Głowica musi być wyposażona w czujnik emisji akustycznej o minimalnych parametrach:  

o Częstotliwość 150 kHz.  
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o Zakres dynamiczny do 65 dB. 

o Maksymalne wzmocnienie 200 000 x 

 Prędkość przesuwu podczas zarysowania ustawiana w zakresie nie mniejszym niż od minimum 

0,4mm/min do minimum 600 mm/min 

 Długość zarysowania: z weryfikacją optyczną: nie mniej niż do 70 mm, bez weryfikacji optycznej: 

nie mniej niż do 245 mm 

 Głowica musi umożliwiać wykonywanie pomiaru na powierzchniach cylindrycznych 

i pochylonych w zakresie różnicy wysokości do 1mm na drodze ustawionego zarysowania 

 Głowica musi być wyposażona w dwa wgłębnik diamentowy Rockwella 120 z certyfikatami 

kalibracji o promieniu zaokrąglenia r=100μm. 

 
7. Minimalne funkcje, które musi posiadać oprogramowanie modułu zintegrowanej głowicy 

Scratch Testera 

 Kreślone charakterystyki siły, głębokości penetracji, współczynnika tarcia, siły tarcia, sygnału 

z czujnika emisji akustycznej w czasie rzeczywistym. 

 Możliwość wykonania zdjęcia panoramicznego całej rysy. Zdjęcie rysy musi być idealnie 

dopasowane do wykresu pozwalając na jednoczesną analizę zmierzonych parametrów 

i optyczną 

 Możliwość wykonania fotografii z zachowaniem ostrości w całej głębokości zarysowania - system 

zintegrowany ze stolikiem w osi Z 

 Całkowicie definiowalne tryby pracy (pojedyncza rysa, wiele rys, praca w trybie tribometru) 

 Edytowalna zmiana obciążenia (stałe obciążenie, wzrastające, malejące, schodkowe wzrastające, 

schodkowe malejące, logarytmiczne bądź indywidualne, tryby użytkownika). 

 Zbieranie informacji o głębokości zarysowania w trakcie wykonywania testu, 

 Zbieranie wgłębnikiem pomiarowym informacji o profilu powierzchni przed zarysowaniem 

 Możliwość kilkukrotnego zbierania wgłębnikiem pomiarowym informacji o profilu powierzchni 

wewnątrz rysy po zarysowaniu. Możliwość badania zmian głębokości w czasie po wykonanym 

zarysowaniu, w tym odkształceń sprężystych  

 Możliwość analizy rysy oraz twardości (twardość konwencjonalna). 

 Mapowanie rys z możliwością zaprogramowania parametrów każdej rysy z osobna 

 Możliwość przeprowadzania analizy statystycznej (dane oraz wykresy i zdjęcia, odchylenie 

standardowe średniej etc.) 

 Automatyczny generator raportów (dane oraz wykresy, zdjęcia i analiza statystyczna). 

 Automatycznie prowadzony dziennik logów na urządzenie 

 Eksport danych w postaci ASCII i TXT. 

 Możliwość zasymulowania eksperymentu po wprowadzeniu parametrów testu 

 
8. Minimalne parametry głowicy nano scratch testera  

 Zakres głębokości min.: 200 µm (standardowo); 2 mm (większy zakres) z rozdzielczością pomiaru 

głębokości nie gorszą niż: 0,6 nm (standardowo); 6 nm (większy zakres). 

 Zakres obciążenia co najmniej: 1N (Wysokie obciążenie); 10mN (Wysoka rozdzielczość) 

z rozdzielczością nie gorszą niż.:  15 µm (Wysokie obciążenie); 0,15 µm (Wysoka rozdzielczość). 

 Prędkość przyrostu obciążenia co najmniej:   100 N/min (Wysokie obciążenie). 1N/min (Wysoka 

rozdzielczość). 

 Pomiar siły tarcia do 1N, z rozdzielczością nie gorszą niż 6µN. 

 Prędkość zarysowania co najmniej: od 0,4 do 600 mm/min 

 Maksymalna długość zarysowania nie mniej niż: 60 mm z weryfikacją optyczną, 120 mm bez 

weryfikacji optycznej 
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 Możliwość przeprowadzania zarysowania na powierzchniach cylindrycznych w zakresie różnicy 

wysokości do nie mniej niż 2mm. 

 
9. Minimalne możliwości i funkcje oprogramowania głowicy Nano Scratch testera:  

 Kreślone charakterystyki siły, głębokości penetracji, współczynnika tarcia, siły tarcia w czasie 

rzeczywistym. 

 Możliwość wykonania zdjęcia panoramicznego całej rysy. Zdjęcie rysy musi być idealnie 

dopasowane do wykresu pozwalając na jednoczesną analizę zmierzonych parametrów 

i optyczną 

 Możliwość wykonania fotografii z zachowaniem ostrości w całej głębokości zarysowania - system 

zintegrowany ze stolikiem w osi Z 

 Całkowicie definiowalne tryby pracy (pojedyncza rysa, wiele rys, praca w trybie tribometru) 

 Edytowalna zmiana obciążenia (stałe obciążenie, wzrastające, malejące, schodkowe wzrastające, 

schodkowe malejące, logarytmiczne bądź indywidualne, tryby użytkownika). 

 Zbieranie wgłębnikiem pomiarowym informacji o profilu powierzchni przed zarysowaniem 

 Możliwość kilkukrotnego zbierania wgłębnikiem pomiarowym informacji o profilu powierzchni 

wewnątrz rysy po zarysowaniu. Możliwość badania zmian głębokości w czasie po wykonanym 

zarysowaniu w tym odkształceń sprężystych 

 Możliwość analizy rysy oraz twardości (twardość konwencjonalna). 

 Mapowanie rys z możliwością zaprogramowania parametrów każdej rysy z osobna 

 Możliwość przeprowadzania analizy statystycznej (dane oraz wykresy i zdjęcia, odchylenie 

standardowe średniej etc.) 

 Automatyczny generator raportów (dane oraz wykresy, zdjęcia i analiza statystyczna). 

 Automatycznie prowadzony dziennik logów na urządzenie 

 Eksport danych w postaci ASCII i TXT. 

 Możliwość zasymulowania eksperymentu po wprowadzeniu parametrów testu 

 
10. Minimalne parametry mikroskopu optycznego  

 Mikroskop musi być zainstalowany na ramie platformy pomiarowej i zintegrowany z pozostałymi 

głowicami pomiarowymi 

 Rewolwer na minimum 4 obiektywy 

 Obiektywy przynajmniej: x5, x20, x50, x 100 (dla powiększeń 100x,400x, 1000x, 2000x) 

 Kamera cyfrowa musi być zintegrowana z mikroskopem 

 Oprogramowanie musi być zintegrowane z oprogramowaniem do testów umożliwiające 

umieszczanie zdjęć mikroskopowych w wynikach pomiarów i w raportach 

 
11. Minimalne parametry zestawu komputerowego 

 Komputer PC z bezprzewodową myszą i klawiaturą o parametrach zapewniających swobodną 

pracę z urządzeniem 

 Monitor panoramiczny 29” LCD 

 Komputer powinien być wyposażony w system operacyjny, który musi poprawnie 

współpracować z używanym przez urządzenie oprogramowaniem. Możliwość dokonywania  

aktualizacji i poprawek do systemu przez Interrnet- witrynę producenta systemu bezpłatnie i bez 

dodatkowych opłat licencyjnych. Wsparcie dla powszechnie używanych drukarek i urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi. Zapewnienie pełnej kompatybilności z 

oferowanym sprzętem. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. 

Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 



 

6 
 

 

 Oprogramowanie do obsługi urządzeń 

Licencja na oprogramowanie ma być udzielona bezterminowo bez możliwości wypowiedzenia w 
tym okresie. Licencja powinna umożliwiać instalację na dodatkowo jednym urządzeniu 
z wykorzystaniem klucza aktywacyjnego. Licencja powinna umożliwiać korzystanie 
z oprogramowania na kilku stacjach roboczych jednocześnie. Oprogramowanie powinno być 
dostarczone na nośniku (CD lub pendrive).  Wykonawca zobowiązany jest udzielić bezpłatnego 
wsparcia technicznego obejmującego dostarczanie aktualizacji, usuwanie błędów 
oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy. 
 Po upływie okresu na który Wykonawca udzielił bezpłatnego wsparcia technicznego 
oprogramowanie w celu prawidłowej  pracy nie powinno wymagać obowiązkowych płatnych 
działań serwisowych dotyczących utrzymania oprogramowania.  
Wykonawca ma dostarczyć dokumentację dotyczącą licencji. Warunki dostarczonej licencji na 
oprogramowanie nie mogą być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

 Oprogramowanie serwisowe 

 
12. Wymagania dodatkowe 

 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez okres minimum 12 miesięcy. Wszystkie 

przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części wykonywane będą 

nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  48 godzin od 

momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed upływem terminu gwarancji 

potwierdzającego sprawność urządzenia. 

 Zamawiający wymaga aby po zainstalowaniu urządzenia Wykonawca, w ramach zaoferowanej 

ceny,  przeprowadził pomiary na próbce dostarczonej przez Wykonawcę 

 Zamawiający wymaga przeprowadzenia, w ramach zaoferowanej ceny,  przez Wykonawcę 

w siedzibie Zamawiającego szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla 

minimum 3 osób w wymiarze minimum 16 godzin. 

 Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na 

własny koszt w ramach zaoferowanej ceny. 

 

 

CZĘŚĆ 2 

Nanotribometr 

 

Nanotribometr – stanowisko do badań zjawisk i procesów tribologicznych 

Charakterystyka ogólna 

Urządzenie typu na stołowego umożliwiające badanie współczynnika tarcia, dla różnych par trących. 

Urządzenie powinno umożliwiać: 

 ciągły pomiar współczynnika tarcia, 

 akwizycję, analizę, wizualizację i archiwizację danych pomiarowych, 

 możliwość zaprogramowania liczby cykli badawczych (drogi tarcia, liczby obrotów, itp.) 

 możliwość zaprogramowania zakończenia testów tribologicznych po spełnieniu określonych 

warunków np. osiągnięciu określonej wartości współczynnika tarcia, przebycia drogi, upłynięcia 

czasu 

 możliwość zaprogramowania miejsca badania na obrazie z mikroskopu i późniejszą analizę 

optyczną po wykonanym teście, 
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 możliwość elastycznej konfiguracji/rozbudowy systemu w oparciu o moduły 

pomiarowe/wykonawcze: 

o moduły rodzaju ruchu (obrotowy, oscylacyjny) 

o moduł pomiaru przemieszczenia pionowego próbki (umożliwiający pomiar 

sumarycznego zużycia próbki i przeciwpróbki określanej na podstawie położenia 

pionowego przeciw próbki), moduł zbiera również informacje nt. topografii powierzchni, 

kształtu i braku płasko równoległości  próbki 

o moduł umożliwiający pomiar odporności na zarysowania. 

o moduł zmotoryzowanych stolików X i Y w zakresie 75mm 

o moduł ruchu liniowego posuwisto-zwrotnego 

 

Parametry techniczne systemu pomiarowego 

System pomiarowy powinien mieć strukturę modułową. Musi mieć możliwość zainstalowania modułów 

o następujących parametrach: 

 moduły rodzaju ruchu 

o moduł ruchu obrotowego 

 moduły siły tarcia/obciążenia w zakresie minimum: 10 µN do 1 N 

o moduł o zakresie pomiarowym obciążenia pionowego/siły tarcia 0 ÷1000 (mN) 

o moduł o zakresie pomiarowym obciążenia pionowego/siły tarcia 0 ÷100 (mN) 

o moduł o zakresie pomiarowym obciążenia pionowego/siły tarcia 0 ÷10 (mN) 

 moduł pomiaru przemieszczenia pionowego przeciwpróbki 

 

Parametry techniczne modułów pomiarowych 

 Moduł o zakresie pomiarowym obciążenia pionowego/siły tarcia 0÷1000 (mN) 

o Maksymalna siła obciążająca nie mniej niż:  1000 mN 

o Rozdzielczość pomiaru sił nie gorsza niż: 500 nN 

o Szumy pomiaru sił nie większe niż:   10 N 

o Minimalna siła nie większa niż:    500 N 

o Maksymalna siła tarcia nie mniej niż:  1000 mN 

 Moduł o zakresie pomiarowym obciążenia pionowego/siły tarcia 0÷100 (mN) 

o Maksymalna siła obciążająca nie mniej niż:  100 mN 

o Rozdzielczość pomiaru sił nie gorsza niż: 50 nN 

o Szumy pomiaru sił nie większe niż:   1 N 

o Minimalna siła nie większa niż:    50 N 

o Maksymalna siła tarcia nie mniej niż:  100 mN 

 Moduł o zakresie pomiarowym obciążenia pionowego/siły tarcia 0÷10 (mN) 

o Maksymalna siła obciążająca nie mniej niż:  10 mN 

o Rozdzielczość pomiaru sił nie gorsza niż: 5 nN 

o Szumy pomiaru sił nie większe niż:   0,1 N 

o Minimalna siła nie większa niż:    5 N 

o Maksymalna siła tarcia nie mniej niż:  10 mN 

 Moduł pomiaru przemieszczenia pionowego (głębokości wytarcia) przeciwpróbki 

o Zakres pracy minimum:    20nm do 250m 

o Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż:  20nm 

 Moduł rodzaju ruchu – ruch obrotowy: 

o prędkość obrotowa minimum:   1÷200 obr/min 
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o promień wytarcia minimum w zakresie:  30 m ÷ 20 mm  

o rozdzielczość promienia wytarcia minimum: 3 m 

 Moduł rodzaju ruchu – ruch liniowy 

o Maksymalna długość skoku 5mm 

o Częstotliwość do 2 Hz 

o Tryb ruchu sinusoidalny lub stałej prędkości 

o Czujnik LVDT do pozycjonowania 

Możliwość rozbudowy urządzenia o Moduł mikroskopu optycznego: 

Mikroskop optyczny zainstalowany na ramie urządzenia powinien zawierać:  

o 4 obiektywy optyczne minimum: x5, x20, x50, x100  

o Rewolwer na minimum 4 obiektywy 

o Wysokorozdzielczą kamerę cyfrową (1280x1024) USB 

o Oprogramowanie zintegrowane z oprogramowaniem urządzenia umożliwiające 

integrację położenia stolików urządzenia z obrazem z mikroskopu 

o Moduł zmotoryzowanych stolików: 

o Zakres przesuwu w osiach X i Y minimum: 75mm 

o Rozdzielczość nie gorsza niż:    33nm 

o Zdolność repozycji nie gorsza niż:  1 m 

 

Charakterystyka modułów pomiarowych obciążenia pionowego/siły tarcia 

 Moduły pomiarowe o budowie podwójnej mającej na celu zwiększenie odporności na skręcanie. 

 Układ obciążający oparty na krysztale piezoelektrycznym z zamkniętą pętlą sprzężenia 

zwrotnego, zapewniający kontrolę obciążenia i natychmiastową reakcje na topografię 

powierzchni. 

 Pomiar siły normalnej i siły bocznej realizowany przez dwa niezależne czujniki pojemnościowe. 

 

Oprogramowanie sterujące musi umożliwiać: 

 zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu siły tarcia danego modułu pomiarowego 

 pierwsze okrążenie synchronizacyjne, 

 ruch oscylacyjny po okręgu (wycinek koła), w przypadku wyposażenia stanowiska w moduł ruchu 

obrotowego, 

 wyświetlanie mierzonej siły tarcia w czasie rzeczywistym, 

 wyświetlanie siły tarcia w zależności od czasu testu, liczby obrotów lub dystansu, 

 możliwość modyfikacji częstotliwości zbierania danych wszystkich danych 

 modelowanie przebiegu testu przy użyciu oprogramowania dostarczonego z urządzeniem, 

 filtrowanie danych współczynnika tarcia, 

 automatyczne generowanie raportów z pomiarów, 

 export wyników w formacie ASCII, 

 akwizycję, wyświetlanie na ekranie mierzonych wielkości oraz ich zapis na dysku komputera 

z możliwością modyfikacji częstotliwości próbkowania, 

 ustawianie parametrów ruchu obrotowego 

 automatyczne wyłączanie urządzenia po osiągnięciu zadanej liczby cykli oscylacyjnych, zadanego 

czasu badania, zadanej drogi tarcia lub zadanej siły/współczynnika tarcia, 

 Generowanie raportów z analizą statystyczną, 

 Zaprogramowanie testów cyklicznych z pauzą umożliwiającą zmianę obciążenia lub warunków 

pracy pary trącej 
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Wymagania dodatkowe: 

 Urządzenie musi być wyposażone w komputer PC z monitorem, oprogramowaniem oraz 

minimum dwiema licencjami (lub jednej dwustanowiskowej) na oprogramowanie do korzystania 

z licencji w czasie rzeczywistym przez dowolnych dwóch użytkowników na raz. 

Licencje oprogramowania mają być udzielone na czas nieoznaczony bez możliwości 

wypowiedzenia w tym okresie. Licencja powinna umożliwiać instalację z wykorzystaniem klucza 

aktywacyjnego. 

 Komputer powinien być wyposażony w system operacyjny, który musi poprawnie 

współpracować z używanym przez urządzenie oprogramowaniem. Możliwość dokonywania  

aktualizacji i poprawek do systemu przez Interrnet- witrynę producenta systemu bezpłatnie i bez 

dodatkowych opłat licencyjnych. Wsparcie dla powszechnie używanych drukarek i urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi. Zapewnienie pełnej kompatybilności 

z oferowanym sprzętem. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. 

Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

 Oprogramowanie powinno być dostarczone na nośniku (CD lub pendrive).  Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić, w ramach zaoferowanej ceny, wsparcia technicznego obejmującego 

dostarczanie aktualizacji, usuwanie błędów oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy. 

 Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części 

wykonywane będą nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  

48 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 6 tygodni. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed 

upływem terminu gwarancji potwierdzającego sprawność urządzenia. 

 Po upływie okresu, na który Wykonawca udzielił bezpłatnego wsparcia technicznego 

oprogramowanie w celu prawidłowej  pracy nie powinno wymagać obowiązkowych płatnych 

działań serwisowych dotyczących utrzymania oprogramowania.  

 Wykonawca ma dostarczyć dokumentację dotyczącą licencji.  Warunki dostarczonej licencji na 

oprogramowanie nie mogą być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, 

w ramach zaoferowanej ceny,  szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla 

minimum 3 osób w wymiarze minimum 8 godzin. 

 Zamawiający wymaga, aby , w ramach zaoferowanej ceny, po zainstalowaniu urządzenia 

Wykonawca przeprowadził testy akceptacyjne na próbce dostarczonej przez Wykonawcę. 

 Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na 

własny koszt w ramach zaoferowanej ceny. 

 
 
CZĘŚĆ 3 

Mikroskop nastołowy SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek 
 

Skaningowy mikroskop elektronowy typu stołowego  

Wymagania techniczne: 

1. Wymagany fabrycznie nowy skaningowy mikroskop elektronowy typu stołowego o masie nie 

przekraczającej 100 kg. 

2. System musi zawierać wszystkie niezbędne połączenia i elementy gwarantujące jego pełną 
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funkcjonalność. 

3. Mikroskop powinien być wyposażony w źródło elektronów CeB6 o średnim czasie pracy: co 

najmniej 1500 godzin. 

4. Mikroskop powinien być wyposażony w detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie 

rozproszonych BSE czterosegmentowy pracujący w trybach: full, topograficznym A, topograficznym 

B. 

5. Mikroskop powinien być wyposażony w detektor elektronów wtórnych SE.  

6. Mikroskop powinien być wyposażony w zintegrowany w obudowie spektrometr EDS umożliwiający 

badanie składu pierwiastkowego badanych materiałów. 

7. Mikroskop powinien być wyposażony w port USB do zapisu zdjęć. 

8. Mikroskop powinien umożliwiać podłączenie do sieci komputerowej, zapis zdjęć na dowolnym 

komputerze podłączonym do sieci oraz sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu komputerów 

podłączonych do sieci. 

9. Powinna istnieć możliwość ustawienia dowolnych wartości napięć przyspieszających z minimalnego 

zakresu: 4,8kV - 20kV, z krokiem regulacji co 0,1kV. 

10. Czas potrzebny na uzyskanie obrazu elektronowego liczony od momentu włożenia preparatu do 

komory nie powinien być dłuższy niż 60 sekund. 

11. Możliwość powiększeń obrazów elektronowych do co najmniej 100 000x. 

12. Dodatkowo możliwość powiększeń cyfrowych min. 16x 

13. Zdolność rozdzielcza mikroskopu przy obrazowaniu detektorem BSE oraz napięciu przyspieszającym 

10kV nie gorsza niż 14nm. 

14. Mikroskop powinien być wyposażony w kolorowy monitor LCD oraz dodatkowy monitor 

wyposażony w miniPC oraz router. 

15. Mikroskop powinien umożliwiać cyfrowy zapis obrazów elektronowych z rozdzielczością nie 

mniejszą niż 2048 x 2048 pikseli. 

16. Komora mikroskopu powinna umożliwiać umieszczenie preparatu o wymiarach X,Y: min. 100 x100 

mm oraz wysokości min. 35 mm. 

17. Konfiguracja mikroskopu powinna zawierać zintegrowaną kamerę CCD z możliwością powiększeń 

do co najmniej 16x oraz oświetleniem LED osiowym i pozaosiowym. 

18. Mikroskop musi posiadać całkowicie zmotoryzowane przesuwy preparatu w kierunkach X i Y w 

minimalnym zakresie 100x100mm. Przesuwy te powinny być zintegrowane z obrazem z kamery 

CCD, aby była możliwość w trybie elektronowym automatycznego przesunięcia preparatu w miejsce 

wskazane na obrazie optycznym. 

19. System powinien umożliwiać cyfrową rejestrację obrazów co najmniej w przyjętych standardach: 

TIFF, JPEG oraz BMP. 

20. System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcje automatycznego ustawiania ostrości, 

jasności i kontrastu 

21. System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcję korekcji astygmatyzmu. 

22. Mikroskop powinien umożliwiać obrazowanie w niskiej próżni preparatów nieprzewodzących bez 

konieczności ich wcześniejszego napylania. 

23. Mikroskop powinien umożliwić regulacje poziomu ciśnienia: 1Pa, 10Pa oraz 60Pa. 

24. Układ próżniowy mikroskopu powinien być bezolejowy oraz sterowany w sposób całkowicie 

automatyczny. 

25. System powinien być wyposażony w oprogramowanie do analizy EDS w postaci analizy punktowej, 

mapy rozkładu pierwiastków z rozdzielczością minimalną 512x512 pikseli oraz rozkładu liniowego 

z rozdzielczością minimalną 512 pikseli. 

26. Mikroskop powinien być wyposażony w oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania 
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porów i analizy rozkładu wielkości porów. 

27. W zestawie stoliki mikroskopowe 100 szt., krążki węglowe 100 szt., pęseta do stolików 

mikroskopowych, klej węglowy do mocowania preparatów. 

28. Oprogramowanie powinno być dostarczone na nośniku (CD lub pendrive).   

29. Wykonawca zobowiązany jest udzielić, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej,  wsparcia 

technicznego przez okres minimum 12 miesięcy obejmującego dostarczanie aktualizacji, usuwanie 

błędów oprogramowania. 

30. Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części wykonywane 

będą nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  48 godzin od 

momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed upływem terminu gwarancji 

potwierdzającego sprawność urządzenia. 

31. Licencja na oprogramowanie - bezterminowa bez możliwości wypowiedzenia.  

32. Licencja powinna umożliwiać korzystanie z oprogramowania na kilku stacjach roboczych 

jednocześnie (kilku użytkowników w tym samym czasie rzeczywistym). 

33. Oprogramowanie w celu prawidłowej  pracy nie powinno wymagać obowiązkowych płatnych 

działań serwisowych dotyczących utrzymania oprogramowania po upływie okresu, na który 

Wykonawca udzielił wsparcia technicznego.  

34. Do licencji Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pełną dokumentację dotyczącą oprogramowania, 

w tym licencję na oprogramowanie. Warunki dostarczonej licencji na oprogramowanie nie mogą 

być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.  

35. Zamawiający, wymaga, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, przeprowadzenia przez 

Wykonawcę na jego koszt szkolenia w siedzibie Zamawiającego z obsługi i prawidłowej konserwacji 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia dla minimum 3 osób w wymiarze minimum 8 godzin. 

36. Zamawiający wymaga, aby po zainstalowaniu urządzenia Wykonawca przeprowadził w testy 

akceptacyjne.  

37. Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na 

własny koszt w ramach zaoferowanej ceny. 

 
 
CZĘŚĆ 4 

Reflektometr i Kalotester 

OPIS TECHNICZNY APARATU DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK 

System do badania zużycia metali i grubości warstw i powłok 

System z uniwersalnym obszarem roboczym z układem napędowym zainstalowanym na obudowie 

modułu elektronicznego, który steruje i kontroluje pracę urządzenia. 

Minimalne parametry i wyposażenie: 

- System kompaktowy o wymiarach nie większych niż: 27x29x22cm  

- System nabiurkowy o wadze do 12 kg z akcesoriami 

- Możliwość płynnej i precyzyjnej regulacji prędkości obrotowej minimum w zakresie: 10 do 2999 rpm 

- Zakres pracy stolika minimum: 45 x 70 mm  

- Możliwość płynnej i precyzyjnej regulacji czasu pracy w zakresie minimum: 1 s do 10000 s z krokiem 

maksymalnie 1s 
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- Zestaw musi zawierać standardowe średnice kul: 10, 20, 25.4, 30 mm  

- Zestaw musi zawierać zestaw zawiesiny ściernej diamentowej o cząstkach o średnicy w zakresie 0,5-

1µm, 100ml 

- Zestaw musi zawierać zestaw zawiesiny ściernej diamentowej o cząstkach o średnicach poniżej 0,2 

µm, 100ml  

- System musi umożliwiać rozbudowę i integrację z pompą perystaltyczną do precyzyjnego dozowania 

zawiesiny ściernej. 

- System musi zawierać naczynie na zużytą zawiesinę ścierną montowane pod układem badawczym 

w celu zbierania jej w trakcie badania 

- Zasilanie: 230 V  

- Urządzenie musi umożliwiać badania zgodnie z normami: EN 1071-2:2002, VDI 3198, ISO 26423:2009 

- System musi umożliwiać zaprogramowanie i zapamiętanie minimum 10 testów użytkownika  

- System musi umożliwiać przyszłą integrację z oprogramowaniem nanotwardościomierza i scratch 

testera służącym do analizy wytarcia  

- System musi umożliwiać przyszłą integrację z kamerą 

- System musi zawierać: 

a.i.1.a. Podstawę  

a.i.1.b. Ramię z silnikiem dwukierunkowym  

a.i.1.c. Regulowany holder na próbki o średnicy maksymalnej minimum 32mm 

z możliwością regulacji kąta próbki 

a.i.1.d. Moduł elektroniczny z wyświetlaczem LCD do kontroli urządzeń 

Moduł do pomiarów cienkich kilkunasto nm powłok 

musi zapewniać pomiar reflektancji, grubości, współczynnika załamania i współczynnika absorpcji 

powłok transparentnych dla światła. Urządzenie ma zawierać spektrometr i źródło światła w obrębie 

jednej obudowy oraz dodatkowe źródło światła. Dołączony musi być stolik pomiarowy wraz z uchwytem 

oraz światłowód. System musi zapewniać analizę i zapis otrzymanego widma reflektancji. Urządzenie 

musi być fabrycznie nowe, objęte min. 12 miesięczną gwarancją. System musi być dostarczony 

i zainstalowany w siedzibie Zamawiającego.  

 

Urządzenie musi spełniać wymagania:  

- Praca w zakresie długości fal: 190nm – 1100nm 

- Zakres pomiaru grubości: 1nm - 40μm 

- Pomiar współczynnika załamania i współczynnika absorpcji dla powłok o grubości powyżej 50nm 

- Dokładność pomiaru: 1nm 

- Precyzja pomiaru: 0,02nm 

- Stabilność pomiaru: 0,05nm 

- Rozmiar plamki: 1,5mm 

- Źródło światła: wbudowana lampa halogenowa oraz zewnętrzna lampa deuterowa 

- Spektrometr o parametrach: 

   Zakres długości fal: 190nm – 1100nm  

- System musi umożliwiać współpracę z komputerem poprzez port USB 2.0 
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Oprogramowanie musi dawać możliwość obserwacji zebranego widma, zapisu i analizy oraz umożliwiać 

prowadzenie pomiarów w sposób ciągły. 

W skład oprogramowania musi wchodzić dodatkowa baza stałych optycznych rozmaitych materiałów, 

przy użyciu której, w korelacji z otrzymanym widmem instrument pozwala na wyznaczenie parametrów 

optycznych powłoki oraz jej grubości. Oprogramowania musi posiadać szereg narzędzi pozwalających 

użytkownikowi na zmianę zakresu spektralnego, z którym pracuje, czasu akwizycji, wyboru modelu 

dopasowywania widma pomiarowego do wyliczonego, możliwości zmiany konfiguracji optycznej układu 

pomiarowego i szeregu dodatkowych parametrów. 

Licencja na oprogramowanie ma być udzielona bezterminowo bez możliwości wypowiedzenia w tym 

okresie. Licencja powinna mieć możliwość zainstalowania na stacji roboczej oraz dodatkowo jednym 

urządzeniu bez konieczności posiadania klucza aktywacyjnego. Licencja powinna umożliwiać korzystanie 

z oprogramowania na wymienionych wyżej sprzętach komputerowych jednocześnie. Oprogramowanie 

powinno być dostarczone na nośniku (CD lub pendrive). Wykonawca zobowiązany jest udzielić, 

w ramach zaoferowanej ceny, bezpłatnego wsparcia technicznego obejmującego dostarczanie 

aktualizacji, usuwanie błędów oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy. 

 Po upływie okresu, na który Wykonawca udzielił bezpłatnego wsparcia technicznego oprogramowanie 

w celu prawidłowej  pracy nie powinno wymagać obowiązkowych płatnych działań serwisowych 

dotyczących utrzymania oprogramowania.  

Wykonawca ma dostarczyć dokumentację dotyczącą licencji. Warunki dostarczonej licencji na 

oprogramowanie nie mogą być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części wykonywane będą 

nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  48 godzin od momentu 

zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed upływem terminu gwarancji 

potwierdzającego sprawność urządzenia. 

 

Oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie urządzeniem i być kompatybilne z systemami 

operacyjnymi posiadającymi: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek do systemu przez 

Interrnet- witrynę producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych;  wsparcie dla 

powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi; możliwość 

blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (i przy 

użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony 

połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory 

i regułami IP v4 i v6; 

 

Urządzenie musi zapewnić możliwą rozbudowę o następujące elementy: 

- ręczna sonda pomiarowa – do szybkich pomiarów stykowych 

- stolik do pomiarów transmisji oraz pomiarów kontaktowych (od dołu), na którym próbkę umieszcza się 

charakteryzowaną powłoką do dołu. 

Zamawiający wymaga, w ramach zaoferowanej przez Wykonawcę ceny, przeprowadzenia przez 

Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla 

minimum 3 osób w wymiarze minimum 8 godzin. 

Zamawiający wymaga, w ramach zaoferowanej przez Wykonawcę ceny, aby po zainstalowaniu 

urządzenia Wykonawca przeprowadził pomiary na próbce dostarczonej przez Wykonawcę. 

Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na własny 

koszt w ramach zaoferowanej ceny. 
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CZĘŚĆ 5 

Tribometr 
 
Tribometr do badania odporności na zużycie 

1. Oferowany przyrząd pomiarowy musi umożliwiać: 

 Badanie odporności na zużycie 

 Badanie szybkości zużycia 

 Badanie grubości powłok 

Oferowana platforma badawcza musi umożliwiać pracę zgodnie z następującymi normami: 

ASTM G99, ASTM G133, DIN 50324, VDI 3198, ISO 1071-2 

 

2. Zestaw powinien obejmować 

 System Pin-on Disk/ Ball on Disk w ruchu okrężnym 

 System Pin-on Disk/ Ball może być konfigurowalny w ruchu liniowym 

 Zestaw komputerowy klasy PC do kontrolowania urządzenia pakiet oprogramowania do 

analizy danych oraz sterowania oparty na systemie operacyjnym  

 Akcesoria (uchwyty przeciw próbki w kształcie pinu i kulki, uchwyt na przeciwpróbki 

uniwersalny, pojemnik na ciecz, odważniki, zestaw kalibracyjny) 

 Cela cieczowa do badań ścieralności na mokro, 

 Cela do badań tribokorozyjnych z elektrodami 

 Dostępne zestawy standardowe zestawy materiałów zużywalnych, kól, pinów i innych. 

 Dostępne specjalne zestawy kól, pinów i innych z „nietypowych” materiałów 

 

3. Wymagane minimalne parametry urządzenia 

 Możliwość pomiarów w ruchu liniowym, posuwisto zwrotnym 

 Prędkość obrotowa: przynajmniej od 1 do 500 obr/min 

 Maksymalny moment obrotowy: minimum 450 Nmm 

 Pomiar siły tarcia poprzez dwa niezależne czujniki LVDT do 20 N z rozdzielczością siły 

tarcia nie gorszą niż 5mN  

 Trzpień na kulki i pin o średnicach 6mm i 3mm 

 Wymagane wymiary próbki: średnica maksymalna przynajmniej do 60 mm 

 Maksymalne obciążenie normalne minimum: 60 N  

Odważniki nakładane manualnie bezpośrednio na trzpień z kulką lub pinem, który 

znajduje w pozycji prostopadłej do próbki w otworze ramienia pomiarowego, 

odchylającego się podczas pomiaru. 

 Maksymalny promień zarysowania minimum: 30mm 

 Maksymalna długość zarysowania w ruchu posuwisto zwrotnym minimum: 60mm 

 Maksymalna długość testu minimum 40dni 

 maksymalna prędkość w ruchu liniowym minimum: 100mm/s 

 częstotliwość wykonywania testu w ruchu liniowym zależna od długości zarysowania: od 

1,6 Hz do 10Hz  

 Możliwość podłączenia minimum dwóch niezależnych sensorów odpowiadających za 

zbieranie danych na temat warunków testu (np. temperatura, wilgotność itp.) i zbierania 

tych danych przez  oprogramowanie urządzenia w trakcie testu, 

 Możliwość podłączenia czujnika pomiaru kąta położenia stolika obrotowego. 
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 Częstotliwość zbierania danych minimum od 1 Hz do 100 Hz 

 Czujnik położenia kulki lub pinu wyświetlający przesunięcie od środka próbki 

 zestaw do kalibracji, uchwyt na pin 6mm 

 (10) 100Cr6 stalowych kulek 

 Regulacja promienia wytarcia lub miejsca wytarcia w przypadku ruchu liniowego za 

pomocą śruby mikrometrycznej i jej rejestracja w oprogramowaniu. 

 Automatyczna kalkulacja przebytej drogi.  

 Urządzenie musi zapewniać rozbudowę o moduł do przeprowadzania pomiarów 

elektrycznych 

 pomiar oporu od 0 do 1000Ω 

 Celę do badań tribokorozyjnych, wykonaną z PTFE 

 System przystosowany do prowadzenia procesów w podwyższonych temperaturach,  

 Oprogramowanie urządzenia musi umożliwiać wprowadzenie danych z profilometru 2D 

w celu automatycznej kalkulacji objętości zużytego materiału. 

 Przeprowadzenie procedury kalibracyjnej (czujnik głębokości penetracji, siły tarcia, 

szybkości obrotowej) przez użytkownika. 

 Urządzenie typu nabiurkowego, ze względu na ograniczenia przestrzeni laboratoryjnej o 

wymiarach tribometru nie większych niż  550 x 350 mm x 600 mm oraz wadze nie 

większej niż 50kg. 

 Urządzenie musi umożliwiać integracje z systemem do wizualizacji profilu zużycia 

w trakcie testu. Dostawca systemu musi przedstawić zdjęcia, katalogi potwierdzające 

spełnianie tego wymogu. 

 Urządzenie musi posiadać moduł do prowadzenia badań w cieczach w temperaturach do 

150oC. Moduł musi być montowany na systemie w czasie krótszym niż 2 minuty. 

Posiadać system pomiaru temperatury i pętli zwrotnej mającej na celu kontrolę 

i regulacje mocy grzania. 

 Urządzenie musi posiadać moduł temperaturowy do 150oC, który umożliwi badania w 

środowisku suchym. 

 

4. Oprogramowanie: 

 Możliwość uwzględniania w oprogramowaniu wytarcia kulki lub próbki oraz obu ich na 

raz 

 Możliwość ustawiania długości testu na podstawie ilości obrotów, dystansu, czasu testu, 

 Możliwość ustawienia częstotliwości zbierania danych 

 Możliwość zakończenia testu po osiągnięciu zadanej głębokości lub określonej siły tarcia. 

 pomiar w czasie rzeczywistym współczynnika tarcia, temperatury, głębokości, pomiędzy 

parą trącą, drogi 

 łatwa regulacja wszystkich parametrów testu takich jak prędkość obrotowa, 

częstotliwość, ilości obrotów, progu współczynnika tarcia, temperatury oraz czasu 

z poziomu oprogramowania, 

 automatyczna kalkulacja właściwego współczynnika tarcia, odchylenia standardowego, 

wartości minimalnych/ maksymalnych współpracującej pary trącej, przy nastawnej 

częstotliwości zbierania danych,  

 edycja informacji testowych obejmujących dane nt. powłoki, podłoża, geometrii, oleju 

oraz wymiarów, 
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 dwa kanały użytkownika pozwalają równocześnie wprowadzić dane uzupełniające, takie 

jak temperatura, wilgotność powietrza, jego ciśnienie lub inne,  

 kalkulacja szybkości zużycia próbki oraz przeciw-próbki, 

 obliczenie naprężenia wg teorii Hertza, 

 export danych w formacie ASCII. 

 Ustawianie promienia wytarcia realizowane musi być za pomocą śruby mikrometrycznej. 

 Dostawca musi zapewnić możliwość przeprowadzenia procedury kalibracyjnej (czujnik 

głębokości penetracji, siły tarcia, szybkości obrotowej) przez użytkownika. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać programowanie zmiany masy, promienia 

i automatycznej zmiany prędkości, kierunku, temperatury  

 
Licencja na oprogramowanie ma być udzielona bezterminowo bez możliwości wypowiedzenia w tym 
okresie. Licencja powinna mieć możliwość zainstalowania na stacji roboczej oraz dodatkowo jednym 
urządzeniu bez konieczności posiadania klucza aktywacyjnego. Licencja powinna umożliwiać korzystanie 
z oprogramowania na wymienionych wyżej sprzętach komputerowych jednocześnie. Oprogramowanie 
powinno być dostarczone na nośniku (CD lub pendrive).  Wykonawca zobowiązany jest udzielić 
bezpłatnego wsparcia technicznego obejmującego dostarczanie aktualizacji, usuwanie błędów 
oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy. 
 Po upływie okresu, na który Wykonawca udzielił bezpłatnego wsparcia technicznego oprogramowanie 
w celu prawidłowej  pracy nie powinno wymagać obowiązkowych płatnych działań serwisowych 
dotyczących utrzymania oprogramowania.  
Wykonawca ma dostarczyć dokumentację dotyczącą udzielonej licencji. 
Warunki dostarczonej licencji na oprogramowanie nie mogą być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi 
w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga, w ramach zaoferowanej ceny, przeprowadzenia przez Wykonawcę w siedzibie 
Zamawiającego, szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla minimum 3 osób 
w wymiarze minimum 8 godzin. 
Zamawiający wymaga aby po zainstalowaniu urządzenia Wykonawca przeprowadził, w ramach 
zaoferowanej ceny, pomiary na próbce dostarczonej przez Wykonawcę 
Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na własny 
koszt w ramach zaoferowanej ceny. 
 
Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części wykonywane będą 

nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  48 godzin od momentu 

zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed upływem terminu gwarancji 

potwierdzającego sprawność urządzenia. 

 

 
CZĘŚĆ 6 

Zestaw do preparatyki próbek 

 

Szlifierko-polerka z pojedynczą tarczą polerską 

- Przystosowana do pracy z min. 8 i 10 calowymi tarczami 

- Moc silnika min. 750W 

- Zakres prędkości obrotowych min. 50-1000obr/min 

- 10 calowa tarcza aluminiowa 

- Zestaw tarcz polerskich pozwalających na rozpoczęcie preparatyki próbek 

 

Głowica do automatycznego polerowania 
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- Zakres prędkości obrotowych głowicy min. 0-200 obr/min 

- Indywidualna siła docisku (1-6 próbek) 

- Siła docisku w zakresie min. (5-60N) 

- Uchwyt do mocowania próbek 

 

Prasa do inkludowania na gorąco 

- Możliwość zastosowania uchwytu w minimalnym zakresie od 1-2 cali 

- Maksymalna programowalna temperatura min. 300ͦC 

- Moc grzewcza min. 800 Watt 

- Różne tryby chłodzenia (czasowy, temperaturowy, ręczny) 

- 2 formy do próbek o rozmiarach 1 i 1,25 

 

Piła ścierna do cięcia próbek 

- Moc silnika min. 2.2kW 

- Możliwość stosowania ostrzy o średnicy min. 10’ 

- Elektroniczny system hamulcowy 

- 2 Uchwyty mocujące próbkę 

- Zmotoryzowany uchwyt umożliwiający przytrzymanie próbki oraz przeniesienie próbki do 

skaningowego mikroskopu elektronowego i otrzymywanie obrazu SEM. Uchwyt powinien umożliwiać 

zmotoryzowany ruch w osiach X, Y i Z oraz obrót 360 stopni i pochył w zakresie do 90 stopni. Pochył 

musi odbywać się w sposób eucentryczny, obrót w sposób kompucentryczny. Uchwyt powinien 

umożliwiać szybkie odpompowanie mikroskopu i uzyskanie obrazu SEM w czasie nie dłuższym niż 60s. 

- 5 Tarcz ściernych o średnicy 10’ 

- 5 galonów płynu do cięcia 

 

Zamawiający wymaga aby po zainstalowaniu urządzenia Wykonawca przeprowadził testy akceptacyjne 

na próbce dostarczonej przez Wykonawcę.  

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez okres minimum 12 miesięcy. Wszystkie przeglądy 
wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 
nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 
dni. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed 
upływem terminu gwarancji potwierdzającego sprawność urządzenia. 
 
 
CZĘŚĆ 7 

Mikroskop konfokalny z trybem interferometrycznym i profilometrem 
 
Szczegółowe Parametry Techniczne   
Urządzenie do wykorzystania w pomiarach: 

 Metrologii 3D 

 Profilu powierzchni 

 Chropowatości i tekstury 

 Kształtów i form topograficznych 

 Objętości elementów powierzchni 

 Pola badanej powierzchni 

 Powierzchni przekroju poprzecznego 

 Grubości warstw oraz wysokości skoków i in. 

 Wymiarów ziaren 
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Parametry techniczne  

 Urządzenie musi zapewniać pracę w trzech trybach pomiarowych (mikroskopii konfokalnej, 

zmiennej ostrości i interferometrii światła białego) zintegrowanych w jednej głowicy bez 

konieczności przemontowywania jakichkolwiek elementów oraz posiadać moduł pomiaru 

stykowego chropowatości. 

 System wyposażony w oświetlacz cztero- modułowy złożony z diody Czerwonej (630nm), 

Zielonej (530nm), Niebieskiej, (460nm) i Białej 

 Urządzenie musi zostać wyposażone w rewolwer, w którym można zainstalować przynajmniej 

sześć obiektywów.  

 Wymagane dostarczenie obiektywów do trybu interferometrycznego. Parametry obiektywów: 

1. Powiększenie – 10x, apertura numeryczna – 0.3, pole widzenia – 1754x1320µm. Zapewnia 

rozdzielczość pionową 0.1nm dla trybu PSI i 3.0nm dla trybu VSI. Zapewnia optyczną 

rozdzielczość w X/Y 0.46µm. Maksymalne nachylenie powierzchni próbki – 14o. 

2. Powiększenie – 50x, apertura numeryczna – 0.5, pole widzenia – 361x264µm. Zapewnia 

rozdzielczość pionową 0.1nm dla trybu PSI i 3.0nm dla trybu VSI. Zapewnia optyczną 

rozdzielczość w X/Y 0.25µm. Maksymalne nachylenie powierzchni próbki – 25o. 

Obiektywy interferometryczne muszą zapewniać możliwość zmiany intensywności światła docierającego 
do powierzchni próbki. Obiektywy te muszą umożliwiać mikronachylenie.  
Dodatkowo  

 Wymagane dostarczenie obiektywów do trybu konfokalnego. Parametry obiektywów: 

3. Powiększenie – 5x, apertura numeryczna – 0.15, pole widzenia – 3508x2640µm. Zapewnia 

rozdzielczość pionową 75nm. Zapewnia optyczną rozdzielczość w X/Y 0.93µm. Maksymalne 

nachylenie powierzchni próbki – 8o. 

4. Powiększenie – 20x, apertura numeryczna – 0.5, pole widzenia – 877x660µm. Zapewnia 

rozdzielczość pionową 8nm. Zapewnia optyczną rozdzielczość w X/Y 0.28µm. Maksymalne 

nachylenie powierzchni próbki – 21o. 

5. Powiększenie – 50x, apertura numeryczna – 0.9, pole widzenia – 351x264µm. Zapewnia 

rozdzielczość pionową 3nm. Zapewnia optyczną rozdzielczość w X/Y 0.16µm. Maksymalne 

nachylenie powierzchni próbki – 42o. 

 
6. Powiększenie – 100x, apertura numeryczna – 0.9, pole widzenia – 175x132µm. Zapewnia 

rozdzielczość pionową 2nm. Zapewnia optyczną rozdzielczość w X/Y 0.14µm. Maksymalne 

nachylenie powierzchni próbki – 51o. 

 Urządzenie powinno posiadać odległość roboczą obiektywów w przedziale przynajmniej od 1mm 

do 23,5mm 

 Optyka urządzenia – obiektywy, interferometr i inne elementy optyczne wykonane przez 

jednego producenta dla zapewnienia optymalnej jakości obrazu i pomiarów. 

 Rozdzielczość pomiaru w osi Z – przynajmniej 0,1nm (tryb PSI); przynajmniej 3nm (tryb VSI)  

 Automatyczny stolik wraz z obrotową płytką do przemieszczania próbek w zakresie 256x215mm. 

Konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać położenie na stoliku elementów o większych 

gabarytach – maksymalna wysokość próbki: 30cm 

 Stolik z możliwością regulacji pochylenia próbki w zakresie kątowym 0-7o 

 Stolik o nośności do 8kg. 

 Zautomatyzowany przesuw głowicy w osi Z od 0mm do 40mm z sensorem pętli sprzężenia 

w celu posiadania pomiarów najlepszej jakości. 

 Manualny układ przesuwu głowicy pomiarowej w osi Z w zakresie 0-150mm  
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 Odległość osi optycznej profilometru od tyłu kolumny, na której jest zamocowana głowica 

mniejszy niż 260mm da zapewnienia najlepszej stabilności urządzenia i poprawy odporności na 

wibracje. 

 Oprogramowanie umożliwiające sklejanie (łączenie) kilku obrazów w jeden większy. 

 Oprogramowanie zapewniające analizę 3D, analizę statystyczną i automatyczne raportowanie  

 Możliwość połączenia z komputerem i przesłanie danych np. do pliku Excel z tabelą zbiorczą 

z informacjami charakteryzującymi powierzchnię (łączenia za pomocą USB, oraz przesyłanie 

danych zdalnie) 

 System musi zapewniać możliwość wykonania profilu powierzchni w dowolnym miejscu zdjęcia.  

 Dołączone musi być oprogramowanie do zautomatyzowanego tworzenia raportów i analizy 

wyników. 

 Urządzenie umożliwia pomiary próbek o reflektancji od 0.05% do 100%. 

 Brak konieczności wcześniejszego przygotowania próbek. 

 Oprogramowanie musi zapewniać automatyczną analizę wyników 2D w ramach jednego 

oprogramowania w tym analizę wielkości cząstek, wymiarowanie i automatyczne generowanie 

raportów.  

 Oprogramowanie w zakresie funkcjonalności musi posiadać: 

 Moduł do analizy i pomiarów metali, stopów, warstw i powłok. 

 Moduł do oceny właściwości materiałów, analizy ich wielkości 

 Moduł do pomiaru wielofazowych mikrostruktur oznaczonych przez ich charakterystyczny 

kolor lub kontrast w materiałach i laboratoriach metalurgicznych. 

 Moduł do analizy 2D, pomiarów i oceny cech cząstek i proszków, przekrojów włókien, 

pigmentów. 

 Do urządzenia musi być dołączony komputer z monitorem o przekątnej 27 cali myszką 

i klawiaturą. Komputer powinien być wyposażony w system operacyjny, który musi poprawnie 

współpracować z używanym przez urządzenie oprogramowaniem. Możliwość dokonywania  

aktualizacji i poprawek do systemu przez Interrnet- witrynę producenta systemu bezpłatnie i bez 

dodatkowych opłat licencyjnych. Wsparcie dla powszechnie używanych drukarek i urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi. Zapewnienie pełnej kompatybilności 

z oferowanym sprzętem. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zintegrowana 

z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

 Do urządzenia musi być dołączony aktywny system antywibracyjny o parametrach: 

o Musi składać się ze stołu, wraz z ramą nośną i platformą antywibracyjną 

o Wymiary powierzchni roboczej: 900x750mm 

o Maksymalny udźwig:  290kg 

o Pasmo aktywnej izolacji : 1-200Hz 

o Wydajność izolacyjna min: 25 dB (94.4%) dla 5 Hz, 35 dB (98.2%) powyżej 10Hz 

o Automatyczne dostosowywanie się do obciążenia 

Pomiar stykowy z oprogramowaniem 

 Urządzenie musi zapewniać pomiar powierzchni płaskich jak i zakrzywionych  

 Źródło zasilania: akumulator litowo-polimerowy o parametrach: 

o Czas ładowania: max. 4 godziny 

o Czas życia baterii: min. 2000 pomiarów 

o Czas czuwania: min. 5000 godzin 
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 Warunki pracy: 

o Temperatura: od 5°C do 40°C 

o Wilgotność: od 0 do 80% 

 Warunki przechowywania: 

o Temperatura: od 0°C do 50°C 

o Wilgotność: od 0 do 80% 

 Regulacja wysokości do max. 50mm 

 Zakres pomiarowy: min. 400μm x 100μm x 10μm 

 Rozdzielczość: min. 50nm x 10nm x 5nm 

 Powtarzalność (Ra): min. 0,5% wartości + szum 

 Promień końcówki igły pomiarowej: min. 5μm (opcjonalnie 2μm lub 10μm) 

 Automatyczny, software’owy algorytm kalibracyjny ( możliwa kalibracja wg. standardów 

chropowatości ISO 4287) 

 Szybkość pomiarowa: min. 1mm/sec 

 Szybkość powrotu: min. 1,5mm/sec 

 Dostępne języki oprogramowania: Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki 

 Dane prezentowane na wyświetlaczu, 7 wyników pomiarów na stronę 

 Przy połączeniu z komputerem w czasie rzeczywistym możliwa całkowita analiza danych możliwa 

przy użyciu oprogramowania 

 Przechowywanie danych: 

o Na dysku wewnętrznym: 100 wyników pomiarowych 

o Na dołączonym dysku USB: ok. 700 000 wyników pomiarowych, ponad 39 000 profili 

o Przy połączeniu z komputerem: nielimitowana ilość wyników pomiarowych i profili 

 Dostępne normy pomiarowe: 

o ISO 4287 

o ISO 13565-1 

o ISO 13565-2 

o ASME 46.1 

o JIS 0601 

o N31007 

 Dostępne parametry przy użyciu: 

o ISO basic: Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max 

o ISO advanced: Rk, A1, A2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk 

o ASME:  Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda 

o JIS:  Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc 

o Inny:  R3z (Daimler Benz) 

o ISO Primary: Pa, Pv, Pp, Pz, Pt, Pq, Psk, Pmr, Pdq, Ppc, PSm, Pz1max 

Dostarczane z aparaturą oprogramowanie musi współpracować z systemem zainstalowanym na 
komputerze sterującym tak aby w szybki sposób umożliwić przesyłanie i wyświetlanie danych.  
Licencje oprogramowania mają być udzielone bezterminowo bez możliwości wypowiedzenia w tym 
okresie. Licencja powinna umożliwiać instalację na dodatkowo jednym urządzeniu z wykorzystaniem 
klucza aktywacyjnego dostarczonego przy instalacji. Licencja powinna umożliwiać korzystanie 
z oprogramowania na kilku stacjach roboczych jednocześnie. Oprogramowanie powinno być dostarczone 
na nośniku (CD lub pendrive).  Wykonawca zobowiązany jest udzielić bezpłatnego wsparcia technicznego 
obejmującego dostarczanie aktualizacji, usuwanie błędów oprogramowania przez okres minimum 12 
miesięcy. 
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Po upływie okresu na który Wykonawca udzielił bezpłatnego wsparcia technicznego oprogramowanie w 
celu prawidłowej  pracy nie powinno wymagać obowiązkowych płatnych działań serwisowych dotyczących 
utrzymania oprogramowania.  
Wykonawca ma dostarczyć dokumentację dotyczącą licencji.  Warunki dostarczonej licencji na 
oprogramowanie nie mogą być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w ramach 
zaoferowanej ceny, szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla minimum 3 osób w 
wymiarze minimum 8 godzin. 
Zamawiający wymaga, aby po zainstalowaniu urządzenia Wykonawca przeprowadził testy akceptacyjne na 
próbce dostarczonej przez Wykonawcę.  Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz 
testów dostarcza Wykonawca na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny. 

Wymagania dodatkowe 

 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez okres minimum 12 miesięcy. Wszystkie 

przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części wykonywane będą 

nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  48 godzin od 

momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić serwis urządzenia, nie później niż 7 dni, przed upływem terminu gwarancji 

potwierdzającego sprawność urządzenia. 

 Zamawiający wymaga aby po zainstalowaniu urządzenia Wykonawca, w ramach zaoferowanej 

ceny,  przeprowadził pomiary na próbce dostarczonej przez Wykonawcę 

 
 


