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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–35/2019) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 
MIKROSKOP AFM 
 
Tryby pracy: 
 
• Kontaktowy. 
• Przerywanego kontaktu. 
• Bezkontaktowy. 
• Obrazowania fazowego. 
• Pomiaru sił bocznych. 
• Pomiaru z modulacją siły. 
• Obrazowania magnetycznego. 
• Obrazowania elektrostatycznego. 
• Pomiaru rezystancji rozproszonej. 
• Pomiaru potencjału powierzchni (realizowany jedno oraz dwu przebiegowo). 
• Spektroskopia siła-odległość 
• Spektroskopia faza-odległość 
• Spektroskopia amplituda-odległość 
• Litografia statyczna  
• Litografia dynamiczna 
• Litografia oksydacyjna 

 
Skaner: 
• Zakres skanowania nie mniejszy niż 100 x 100 µm w osiach X i Y oraz nie mniej niż 10 µm 

w osi Z.  
• Nieliniowość układu skanowania w osiach XY nie większa niż 3 nm dla całego zakresu; 
• Rozdzielczość pozycjonowania w osiach XY równa lub lepsza 6 pm; 
• Rozdzielczość pozycjonowania w osi Z równa lub lepsza niż 0.6 pm; 
• Maksymalny poziom szumów nie większy niż 35 pm (RMS, w trybie dynamicznym  

w powietrzu); 
• Przepustowość detektora co najmniej 4MHz  
• Możliwość pracy w cieczy, wysokość lustra cieczy co najmniej 6mm  
• Możliwość pracy z klasycznymi sondami AFM oraz z sondami ze strukturami 

pozycjonującymi  
• Podczas pracy ze strukturami pozycjonującymi system nie wymaga ustawienia lasera na 

sondzie oraz detektora po wymianie sondy.  
 

Charakterystyka mikroskopu:  

• Głowica zawiera układ skanowania sondą z rozdzielonymi skanerami osi XY i osi Z. 
• System zmotoryzowanego zbliżania próbki do powierzchni o zakresie 5mm.  
• Średnica próbki co najmniej 60 mm. 
• Maksymalna wysokość próbki nie mniejsza niż 15 mm.  
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• Zautomatyzowany pozycjonowanie próbki w zakresie co najmniej 32 x 32 mm w osi XY 
oraz 5 mm w osi Z. 

• Rozdzielczość przesuwu w osiach XY co najmniej 300nm 
• Powtarzalność przesuwu w osiach XY co najmniej 1 um 
• Rozdzielczość przesuwu w osi Z co najmniej 60 nm 
• Powtarzalność przesuwu w osi Z co najmniej 150 nm 
 

Elektronika i oprogramowanie:  

• Kontroler elektroniczny oparty o szybki procesor 32 bitowy FPGA oraz układ DSP 
pozwalający na kontrolę pracy systemu oraz pracę we wszystkich wymienionych trybach.  

• Kontroler podłączany do komputera za pomocą złącza USB. 
• Kontroler powinien pracować z co najmniej 24 bitowa rozdzielczością skanowania 

niezależnie od miejsca oraz pola skanowania, podać liczbę przetworników A/C i D/C 
• Kontroler powinien pozwalać na zapis obrazów o rozdzielczości co najmniej 8000 x 8000 

punktów dla co najmniej 8 kanałów danych jednocześnie. 
• Oprogramowanie powinno umożliwiać pomiar odległości, kątów a także  chropowatości 

w zaznaczonym obszarze oraz dla każdej zebranej linii podczas trwania pomiaru.  
• Oprogramowanie mikroskopu powinno umożliwiać wykonanie przekroju podczas trwania 

pomiaru. 
• Oprogramowanie mikroskopu powinno umożliwiać wyświetlanie zebranych danych na żywo 

w widoku 3D.  
• Oprogramowanie powinno wyznaczać czułość na odchylenie w sposób zautomatyzowany 
• Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość pracy we wszystkich wymaganych trybach. 
• Możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk oraz pracy bez 

podłączonego systemu. 
• Oprogramowanie powinno wyznaczać stałą sprężystości w oparciu o metodę Sadera,  
• Oprogramowanie powinno posiadać bezterminową licencję oraz umożliwiać darmową 

dożywotnią aktualizacje wykonywaną samodzielnie przez użytkownika. 
• Oprogramowanie powinno wyznaczać współczynnik dobroci Q 
• Oprogramowane powinna pozwalać na obserwacje co najmniej 8 kanałów pomiarowych 

w czasie skanowania 
• Pliki wynikowe generowane przez oprogramowanie mikroskopu powinny zawierać zapis 

przebiegów dla wszystkich kanałów danych, nawet gdy kanały nie były wyświetlane podczas 
akwizycji. 

• Oprogramowanie wyznaczające częstotliwość rezonansową z szumu termicznego,  
 

Akcesoria i wyposażenie mikroskopu: 

• Układ podglądu optycznego do obserwacji próbki i sondy o rozdzielczości co najmniej 2 µm. 
Kamera podłączona z komputerem za pomocą złącza USB. Układ podglądu optycznego 
powinien znajdować się nad próbką i umożliwiać jednoczesną obserwację próbki z góry, 
a także z boku - pod katem 45˚ (lub bliskim) od osi optycznej, aby zapewnić możliwość 
oceny odległości sondy od powierzchni próbki. Oświetlenie układu powinno być 
prowadzone w osi optycznej. Możliwość zmiany ostrości, powiększenia oraz jasności 
z poziomu oprogramowania niezależnie dla każdego widoku.   

• Komputer klasy PC stosowany do obsługi mikroskopu sił atomowych, parametry komputera 
powinny zapewniać swobodną pracę z oprogramowaniem sterującym mikroskopem  

• Monitor komputerowy o przekątnej ekranu minimum 25”, o minimalnej rozdzielczości 
2560x1440 pikseli. 
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• Aktywny piezoelektryczny układ izolacji wibracyjnej z funkcją przerywania skanowania 
mikroskopu AFM gdy wykryte zostaną wibrację o amplitudzie przekraczającej możliwości 
układu tłumiącego oraz wznowienia skanowania gdy wibrację zanikną. Tłumienie 
przynajmniej 99% dla wibracji o częstotliwości powyżej 15Hz, aktywne tłumienie od 1Hz. 

• Komora akustyczna, pełniąca dodatkowo rolę układu izolacji elektromagnetycznej (klatka 
Faradaya)  

• Zestaw sond pomiarowych obejmujący co najmniej: 120 sond do pomiarów w trybie 
kontaktowym, 60 sond do pomiarów w trybie z przerywanym kontaktem, 20 sond do pracy 
w trybie obrazowania elektrostatycznego  

 

Możliwości mikroskopu w przyszłości rozbudowy: 

• Rozbudowa o celę elektrochemiczną z możliwością prowadzenia pomiarów na elektrodach 
płytkowych oraz na przekroju prętów elektrochemicznych. Konstrukcja musi wykorzystywać 
prawdziwą miniaturową elektrodę referencyjną Ag/AgCl 

• Rozbudowa o dodatkowy piezoelektryczny skaner osi Z o zakresie przesuwu 100 µm 
 

 
Serwis, Gwarancja i Wsparcie: 
 
• Minimalna 12 miesięczna gwarancja obejmująca bezpłatną naprawę i części.    
• Co najmniej jeden przegląd serwisowy pod koniec każdego roku trwania gwarancji.  
• W ramach gwarancji Wykonawca powinien zapewnić serwis (z czasem reakcji nie dłuższym 

niż 48 godzin i czasem naprawy nie dłuższym niż 30 dni)  i wsparcie techniczne.  
 
 
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 3 dni.  
Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na 
własny koszt w ramach zaoferowanej ceny.  
 
 
 
CZĘŚĆ 2 
UNIWERSLNA MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DWUKOLUMNOWA  
 
 

1. PARAMETRY TECHNICZNE 
Dwukolmnowa maszyna wytrzymałościowa o obciążeniach do 25kN. 
-Maksymalne obciążenie ramy nie mniej niż 25 kN  
-Maszyna ma spełniać wymagania standardów: EN-ISO 7500/1 i ASTM E4 lub równoważne. 
-Rozdzielczość odczytu obciążenia nie gorsza niż 1/3 000 000 pełnej skali komórki. 
-Rozdzielczość skoku nie gorsza niż 50 nm 
-Prędkość obrotowa biegu jałowego przy maksymalnym obciążeniu w zakresie nie mniejszym 
niż od 0,0005 do 500 mm/min 
-Kontrolowany całkowity przesuw trawersy nie mniej niż do 1000 mm 
-Max. światło między łącznikami i adapterem nie mniej niż 1000 mm 
-Przestrzeń między kolumnami nie mniej niż 350 mm 
-Konstrukcja ramy urządzenia oraz obudowa muszą być w całości metalowe bez elementów 
z tworzyw sztucznych, za wyjątkiem przycisku bezpieczeństwa, 
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-Urządzenie musi zawierać osobną ramę bazy urządzenia nie zintegrowaną z podstawą, ani ramą 
urządzenia 
-Rama bazy urządzenia musi być zainstalowana na dodatkowej platformie antywibracyjnej 
w podstawie, aktywnej, izolującej od drgań mechanicznych 
-Zasilanie jednofazowe, 50Hz 
-Pobór mocy nie więcej niż 700W 
-Maszyna musi mieć możliwość doposażenia w każdym momencie w ekstensometr laserowy 
-Waga urządzenia nie może przekraczać 180kg ze względu na nośność stołów w laboratorium 
-Wymiary maksymalne urządzenia: wysokość 1550 mm, szerokość 750 mm, głębokość 700 mm 
-Urządzenie musi mieć możliwość instalacji dodatkowych cel obciążeniowych minimum: 10N, 
20N, 50N, 100N, 250N, 500N, 1kN, 2,5kN i 5kN 
-Maszyna musi być wyposażona w oprogramowanie sterujące i PC. 
-Urządzenie musi być wyposażone w dodatkowy, zewnętrzny panel sterowania, sterujący 
uchwytami i przemieszczeniem na wysięgniku o długości min. 2m. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI MASZYNY 
-Budowa musi być dwukolumnowa, o wysokiej sztywności, z napędem elektromechanicznym 
-Ruch ruchomej poprzeczki ma się odbywać przez wstępnie obciążone śruby kulowe do 
eliminacji luzu 
-Napęd musi być realizowany przez bezszczotkowy silnik. 
-System musi umożliwiać testy jedno i dwukierunkowe.  
-Kolumny urządzenia muszą umożliwiać szybki i łatwy montaż akcesoriów i urządzeń. 
-Ruchomy panel sterowania, sterujący uchwytami i przemieszczeniem, uruchamiający kontrolki 
świetlne, 
-Akcesoria i narzędzia mają być montowane na adapterze sworzniowym z nakrętką 
pierścieniową 
-Maszyna ma być wyposażona w kompletny panel z przyłączami do użycia ekstensometrów 
i urządzeń peryferyjnych 
-Maszyna musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych czujników do kanałów użytkownika 
i rozszerzenie możliwości pomiarowych 
-Maszyna musi posiadać dokumentację z certyfikatem CE 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU STEROWANIA 
Elektroniczny układ sterowania głównego musi działać na zasadzie sterowania w zamkniętej 
pętli sprzężenia zwrotnego i móc mierzyć wartości: obciążenie, przesuw i odkształcenie. 
Urządzenie musi automatycznie identyfikować: cele obciążeniowe, ekstensometry i pozostałe 
wyposażenie zewnętrzne, jak piece i komory środowiskowe. 
Parametry jednostki sterującej: 
- Układ elektroniczny PLC, 
- Dodatkowe wyjście analogowe na złączu BNC z możliwością odczytu sygnału z czujnika siły 
w pełnym zakresie, napięcie ± 10 V 
- Układ elektroniczny zamontowany w podstawie urządzenia na osobnej platformie 
antywibracyjnej, niezintegrowanej z konstrukcją podstawy ani korpusu maszyny z pasywnym 
układem izolującym od drgań. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CELI OBCIĄŻENIOWEJ 
Maszyna ma zawierać celę obciążeniową do 25kN, klasy 0,5 z trójstopniowymi ograniczeniami 
bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem. 
- Limit czujników na poziomie nie mniej niż 300% pełnego zakresu skali. 
- Kompensacja termiczna w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 50°C 
- Cela musi być zgodna z normami EN-ISO 7500/1, ASTM E4 lub równoważne. 
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 
Oprogramowanie musi zawierać predefiniowane metody pomiarowe. Obsługa urządzenia musi 
mieć intuicyjne menu i nie wymagać znajomości żadnych podstaw programowania: 
 
Funkcje i minimalne możliwości oprogramowania: 
- Wstępnie opracowane metody badań zgodnie z najważniejszymi normami międzynarodowymi 
(ENISO, ASTM, DIN, JIS, GB ..) 
- Oprogramowanie musi zawierać wstępnie predefiniowane metody minimum do: rozciągania, 
ściskania oraz 3 i 4 punktowego zginania, testy cykliczne 
- System zarządzania testami, 
- Tworzenie nowych, spersonalizowanych metod badawczych w sposób blokowy, 
- Możliwość zaprogramowania do minimum 50 bloków pomiarowych w jednym teście, 
- Interfejs graficzny z ekranem dotykowym do smartfonów i tabletów 
- Intuicyjny system interfejsu operatora z "zarządzaniem profilami" do ustawiania różnych 
poziomów dostępu użytkownika z poziomu oprogramowania, 
- Automatyczny system importu i eksportu danych, 
- Moduł identyfikowania testów i uzyskanych wyników, 
- Wymiana danych z systemami zarządzania przy użyciu standardowych formatów plików 
(XML, CSV i baza danych raportów). Kompatybilny z QDAS 
- Przyspieszanie obliczeń za pomocą wielordzeniowego układu, 
- Funkcja trybu pracy offline: zdalna analiza danych lub offline 
- Funkcje odpowiadające Industry 4.0 
-Możliwość ustawienia różnych języków oprogramowania do obsługi, jak i raportowania. 
Przynajmniej: włoski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński, 
polski oraz szwedzki. 
Typ licencji: bezterminowa, aktualizacje dostępne przez Internet bezpłatnie.  

 

6. AKCESORIA 
Maszyna musi być także wyposażona w: 
- Równoległe uchwyty klinowe, z manualnym wstępnym dociskiem, maksymalne obciążenie nie 
mniej niż 25 kN, do pracy w zakresie temperatur nie mniejszym niż od -80 do 280°C 
 - Zestawy wkładek dla próbek płaskich o grubościach w zakresie minimum od 0-22mm, 
R≤1000 N/mm2 
 - Zestawy wkładek dla próbek cylindrycznych o średnicach w zakresie minimum od 3 – 22mm, 
R≤1000 N/mm2 
 - Zestaw stalowych płyt do ściskania o średnicy nie mniejszej niż 156 mm, do pracy w zakresie 
temperatur nie mniejszym niż od -70 do 350°C  
 -zestaw dla zginania 3 punktowego oraz 4 punktowego do próbek o max długości 150 mm, 
szerokość rolek nie mniejsza niż 30mm o obciążeniu maksymalnym nie mniejszym niż 10kN, 
 
Elektroniczny, automatyczny ekstensometr: 
- Zakres pomiaru w zakresie od minimum 10 do nie mniej niż 100 mm 
- Całkowity skok nie mniejszy niż 1000 mm 
- Długość miernika regulowana w zakresie mnie mniejszym niż od 10mm do 100 mm 
- możliwość pomiaru okrągłych próbek o średnicach minimum do 8 mm 
 - możliwość pomiaru płaskich próbek o grubościach minimum do 8 mm 
- Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 10 μm 
- Zewnętrzne wymiary całkowite ramion nie więcej niż 20 mm 
- Musi pozwalać określić granice plastyczności, wydłużenie procentowe przy zerwaniu w trybie 
automatycznym 
- Musi zawierać układ eliminujący wpływ siły tarcia na pomiary wydłużenia 
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7. Urządzenie ma być dostarczone z jednostką sterującą 
Komputer będzie stosowany do obsługi uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej parametry 
komputera powinny zapewniać swobodną pracę z oprogramowaniem sterującym urządzeniem 
o minimalnych parametrach: 

- Pamięć RAM: min. 8GB. 

- HDD: min. 1 TB. 

- Monitor full HD min. 21” 

- min. dwie karty Ethernet 

- Minimum 3 porty USB 

- Klawiatura bezprzewodowa 

- Mysz bezprzewodowa 

Okres gwarancji: Minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
Czas reakcji nie dłuższy niż 48 godzin, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni. 

Serwis pogwarancyjny (płatny): Zapewniony w ciągu min 4 lat od daty zakończenia okresu 
gwarancji z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godzin, czas naprawy nie dłuższym niż 30 dni. 

 

8. Szkolenie 
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 3 dni.  
Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na 
własny koszt w ramach zaoferowanej ceny.  

 

 


