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Załącznik nr 1 do SIWZ 
         (ODA–2410–120/2019) 

    
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ I 
 
Reometr dynamicznego ścinania do badań lepiszczy asfaltowych   szt.1 
  
Specyfikacja:  

 

Reometr bezpośredniego ścinania o budowie modułowej z możliwością rozszerzenia funkcjonalności, 

umożliwiający realizację badań właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych, mieszanek gumowo-

bitumicznych, mieszanek lepiszcza asfaltowego i drobnego kruszywa (<0,25 mm), w warunkach 

kontrolowanego naprężenia oraz kontrolowanego odkształcenia ścinającego w trybach oscylacji i 

jednostajnego/zmiennego ścinania. 

 

Minimalne funkcjonalności i parametry techniczne 

 

Budowa: - konstrukcja głównego elementu przenoszącego obciążenia 

monolityczna, wykonana z pojedynczego odlewu z metalu 

- na obudowie urządzenia panel kontrolny z wyświetlaczem 

umożliwiający:  

podnoszenie/opuszczanie głowicy, zerowanie szczeliny, 

uruchamianie i zatrzymywanie eksperymentu, elektroniczną 

blokadę silnika, ładowanie próby z pauzą na wykończenie, 

elektroniczne odłączanie modułu temperaturowego - bez 

konieczności sterowania z komputera 

Moment bezwładności wszystkich 

ruchomych elementów silnika bez 

zainstalowanej geometrii 

≤ 40 μN∙m/s2 

Podatność reometru na odkształcenia: 
osiowa: ≤0,35 μm/N, 

radialna: ≤ 1,5 μrad/N∙m 

Zakres momentu obrotowego w trybie 

oscylacji: 

od ≤ 2 nN∙m  

do ≥ 100 mN∙m 

Zakres momentu obrotowego w trybie 

ciągłego ścinania: 

od ≤10 nN∙m  

do ≥ 100 mN∙m 

Zakres prędkości obrotowej: 0-300 rad/s 

Zakres częstotliwości w trybie oscylacji w 

kierunku osiowym: 

od ≤ 1,0 x10-7 Hz  

do ≥ 100 Hz 

Zakres pomiaru siły normalnej: od ≤0,01 N  

do ≥ 50 N 

Rozdzielczość pomiaru siły normalnej: co najmniej 1 mN 

Zakres zadawanej siły normalnej: od ≤0,01 N  

do ≥ 50 N 

Zakres częstotliwości w trybie oscylacji w 

kierunku normalnym: 

od ≤10-5  

do ≥ 16 Hz 

Pomiar przemieszczeń/odkształceń za 

pomocą enkodera optycznego o 

rozdzielczości większej niż: 

10 nrad 

Czas krokowej zmiany prędkości: ≤ 5 ms do 99% zadanej wartości 

Czas krokowej zmiany odkształcenia ≤ 15 ms do 99% zadanej wartości 

Łożysko powietrzne 

(blokada reometru na czas usuwania nadmiaru próbki 

realizowana przez blokadę silnika a nie łożyska) 

System kontroli temperatury oparty o ogniwa 

Peltiera (system kontroli temperatury I) 

- Zakres temperatur: –20°C + 150°C 

- Szybkość zmiany temperatury ≥ 15°C/min 

- składający się niezależnych systemów kontroli 

temperatury górnej i dolnej płytki urządzenia 
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- kontrola pracy systemu kontroli temperatury I musi być 

realizowana z poziomu oprogramowania sterującego 

reometrem na komputerze PC, 

System kontroli temperatury (system kontroli 

temperatury IIa) 

- dwuczęściowa, zamykana komora („piec”)  

z wbudowaną funkcjonalnością regulacji temperatury w 

zakresie co najmniej 30˚C-200˚C, w której mogą być 

realizowane badania reometryczne, 

- szybkość ogrzewania ≥ 50°C/min 

- możliwość wykonywania badań w temperaturze do co 

najmniej -50˚C przy użyciu kompatybilnego zewnętrznego 

źródła czynnika chłodzącego („system kontroli temperatury 

IIb”) 

- konstrukcja musi umożliwiać wykonywanie wszystkich 

badań z użyciem „systemu kontroli temperatury I” i 

odpowiadających mu geometrii bez demontażu komory 

(„pieca”) z jednostki głównej reometru 

- kontrola pracy systemu kontroli temperatury IIa musi być 

realizowana z poziomu oprogramowania sterującego 

reometrem na komputerze PC 

System kontroli temperatury (system kontroli 

temperatury IIb) 

- źródło czynnika chłodzącego w postaci osuszonego 

zimnego powietrza umożliwiające wykonywanie 

wszystkich badań z użyciem „systemu kontroli temperatury 

IIa” i odpowiadających mu geometrii w temperaturze do -

50˚C, 

- musi umożliwiać osiągnięcie ekwilibrium temperatury w 

„piecu” na poziomie -50˚C w czasie poniżej 20 minut przy 

temperaturze otoczenia +25˚C 

- musi być bezobsługowy, nie  może wymagać wymiany, 

uzupełniania płynów, czynnika chłodzącego,  

- głośność w czasie pracy pod obciążeniem poniżej 60 dB 

- kontrola pracy systemu kontroli temperatury IIb musi być 

realizowana z poziomu oprogramowania sterującego 

reometrem na komputerze PC 

Geometrie pomiarowe współpracujące z 

systemem kontroli temperatury I 

Geometrie DSR: 

- płytka - płytka - średnica 4 mm - 2 komplety 

- płytka - płytka - średnica 8 mm - 2 komplety 

- płytka - płytka - średnica 25 mm - 2 komplety 

- stożek - płytka - średnica 25 mm 2 - 1 komplet 

Geometrie pomiarowe współpracujące z 

systemem kontroli temperatury IIa+IIb 

- skręcanie próbek walcowych mastyksów asfaltowych, 

mocowanych przez klejenie, o minimalnych wymiarach: 

średnica 10 mm, wysokość 40 mm 

- skręcanie próbki prostopadłościennej (badania 

niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych, typowe 

wymiary badanej próbki długość 10 – 40 mm, szerokość 10-

12 mm, grubość 1-2,5 mm 

 

Formy silikonowe do przygotowywania 

próbek lepiszczy asfaltowych: 

- dla geometrii 25mm: co najmniej 6 form 

- dla geometrii 8 mm: co najmniej 6 form 

Obsługa reometru: - automatyczne wykrywanie podłączonej geometrii i układu 

kontroli temperatury 

- automatyczne ustawianie szczeliny i jej szerokości w 

trakcie wykonywania pomiaru oraz automatyczna korekta 

szczeliny ze względu na rozszerzalność temperaturową 

układu pomiarowego, 

- szybka (≤ 5 min) wymiana układów pomiarowych i 

układów kontroli temperatury, 

- możliwość instalowania oprogramowania do analizy 

danych w pełnej wersji na nieograniczonej liczbie 

komputerów i możliwość dokonywania analiz bez 

połączenia z urządzeniem, 

Funkcjonalność reometru i oprogramowania: - programowanie eksperymentów pomiarowych z 

wykorzystaniem kreatorów metod/makr 

- wyświetlanie rejestrowanych danych w trakcie 

eksperymentu 
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- opracowywanie uzyskanych wyników analizy w 

warunkach off-line, tzn. bez łączenia się z aparatem 

- kompatybilne z systemem MS Windows, umożliwiające 

zintegrowane zbieranie danych pomiarowych, tworzenie i 

zapamiętywanie indywidualnych procedur pomiarowych, 

eksportowanie wyników i parametrów prowadzonych 

pomiarów do innych aplikacji np. Microsoft Word lub 

Excel, 

- możliwość programowania własnych makr / schematów / 

programów eksperymentów z modyfikacją wszystkich 

definiowalnych parametrów badania – temperatury, 

naprężenia/odkształcenia, częstotliwości, prędkości 

- pomiar w jednym punkcie przy stałym naprężeniu lub 

stałej prędkości ścinania w funkcji czasu oraz przy 

konfigurowanym profilu temperaturowym, 

- pomiary w stałej temperaturze lub w dowolnym jej profilu. 

- pomiar siły normalnej w funkcji czasu, temperatury lub w 

profilu temperaturowym, 

- analiza oscylacyjna w trybie kontrolowanego naprężenia 

oraz kontrolowanego odkształcenia 

- rejestracja i wyświetlanie w postaci graficznej i 

tabelarycznej szerokiej gamy parametrów pomiarowych, w 

tym momentu przykładanego przez silnik, rzeczywistego 

momentu przykładanego na próbkę, wyświetlanie i 

rejestrację rzeczywistych frontów falowych w trybie 

oscylacji dla każdego punktu pomiarowego, wyświetlanie i 

rejestrację „surowego” (nieobrobionego) oraz 

skorygowanego kąta przesunięcia fazowego w 

eksperymentach oscylacyjnych, pozwalając na ilościową 

ocenę korekcji zastosowanej w pomiarze, 

- wyznaczanie momentu bezwładności układu z różnymi 

geometriami pomiarowymi, 

- wyświetlanie krzywych i innych wyników z różnych 

eksperymentów na jednym wykresie, 

- możliwości analizy danych przy wykorzystaniu 

predefiniowanych modeli reologicznych, 

- wyznaczanie granicy plastyczności (punktu płynięcia), 

wyznaczanie lepkości przy zerowym ścinaniu, oznaczanie 

masy cząsteczkowej, analiza zjawiska tiksotropii, 

- moduł do superpozycji czasowo-temperaturowej 

zintegrowany w oprogramowaniu, 

- wbudowany generator raportów umożliwiający tworzenie 

szablonów użytkownika i generowanie raportów zgodnych 

z formatem MS Word, 

- możliwość tworzenia automatycznych procedur 

pomiarowych pozwalających w pełni zautomatyzować 

pomiar dowolnej próbki. 

- możliwość instalowania oprogramowania do analizy 

danych w pełnej wersji na dowolnej ilości komputerów bez 

dodatkowych opłat 

- możliwość przenoszenia plików z danymi roboczymi 

między stacjami roboczymi bez konieczności eksportu z 

bazy danych 

- możliwość realizacji podstawowych badań w trybie LAOS 

(large amplitude oscillatory shear), 

- reometr wyposażony w dedykowane oddzielne 

oprogramowanie przeznaczone do badań asfaltów, które 

zawiera i pracuje zgodnie z metodami badań opisanymi w 

PN-EN 14770 PN-EN 16659 (równoważnymi z ASTM 

D7405, ASTM D7175, AASHTO T315, AASHTO T350 

oraz metodami klasyfikacji opisanymi w AASHTO R29, 

AASHTO M332, AASHTO M320), automatyczne 

obliczanie rezultatów badań objętych w tych normach, 
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- możliwość rozbudowy o układ pomiarowy – cylindry 

koncentryczne do badań lepkości asfaltów w zakresie 

temperatur 60˚C -200˚C (lub w szerszym) 

Dodatkowe funkcje urządzenia, które będą podlegały ocenie wg. kryterium oceny ofert 

Moment bezwładności wszystkich ruchomych elementów silnika bez zainstalowanej geometrii 

Funkcja automatycznej korekty momentu siły ze względu na rozszerzalność temperaturową elementów 

silnika 

Budowa typu jednokolumnowego zapewniająca dostęp do próbki z 3 stron 

Podatność reometru na odkształcenia: 

Możliwość wykonywania badań i analizy innych rodzajów danych z analiz materiałowych jak DMA, 

temperatury przejścia szklistego, (1), wyposażenie w geometrie pomiarowe do badań DMA (2) 

Możliwość zadawania siły normalnej w trybie kontrolowanego naprężenia i kontrolowanego odkształcenia 

w sposób statyczny i oscylacyjny 

Odseparowanie elektroniki sterującej od jednostki głównej reometru  

Okres gwarancji 

 

 

Wymagania dodatkowe – obligatoryjne: 

 

 dostawa wraz z komisyjnym przekazaniem w siedzibie Zamawiającego, logistyka i 

koszty dostawy są kosztem Wykonawcy, 

 wliczone w cenę co najmniej 4 dni szkolenia dla 5 pracowników w miejscu instalacji 

urządzenia, 2 dni bezpośrednio po instalacji (szkolenie wstępne), kolejne dni w 

uzgodnionym z zamawiającym terminie (zrealizowane w okresie gwarancji), 

 termin realizacji do 45 dni łącznie ze szkoleniem wstępnym, 

 gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy od momentu odbioru sprzętu i zakończenia 

szkolenia oraz wliczony w cenę 5-letni plan przeglądów rocznych całego systemu.  

 gwarancji podlega cały dostarczony system (jednostka główna reometru, sprężarki, 

chłodziarki, sprzęt komputerowy i elektroniczny, akcesoria dodatkowe) oraz dostarczone 

akcesoria, 

 terminowość napraw gwarancyjnych i serwisu to czas nie dłużej niż 21 dni od momentu 

zgłoszenia, czas reakcji na zgłoszenie: maksymalnie 3 dni robocze, 

 naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku 

braku takiej możliwości Wykonawca pokryje wszystkie niezbędne koszty transportu 

naprawianych urządzeń w obie strony, 

 w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bezpłatnego serwisu 

wraz z bezpłatnym odnowieniem wersji oprogramowania wgranej i przekazanej na 

trwałym nośniku,  

 użytkownikowi przysługuje prawo wymiany jednostki głównej reometru i kompletnych 

akcesoriów dodatkowych na nowe, tego samego typu lub modelu o nie gorszej 

specyfikacji, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech napraw tego samego elementu 

w reometrze lub akcesoriach dodatkowych, a reometr lub akcesoria dodatkowe będą 

nadal wykazywały wady uniemożliwiające użytkowanie kompletnego systemu zgodnie z 

przeznaczeniem. 
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CZĘŚĆ II 
 
Urządzenie spieniające lepiszcza asfaltowe przy wykorzystaniu wody  szt.1 

 

 
Sterowane elektronicznie urządzenie przeznaczone do spieniania lepiszczy asfaltowych za 

pomocą dodatku wody, umożliwiające wykonywanie zarobów mieszanek mineralno-asfaltowych 

w technologii „na ciepło” (Warm-Mix Asphalt) z asfaltem spienionym o masie co najmniej 10 kg. 

 

 

Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne: 

 

 Układ odmierzania ilości lepiszcza do spieniania musi być oparty o system wagowy o 

dokładności co najmniej 10 g, 

 Ilość dozowanej wody spieniającej – w zakresie nie mniejszym niż 0% - 6% względem 

masy spienianego lepiszcza asfaltowego z dokładnością nie mniejszą niż ± 10% zadanej 

wartości, 

 Urządzenie musi umożliwiać wytworzenie w sposób ciągły asfaltu spienionego w ilości 

co najmniej 1000 g, 

 Możliwość zmiany wysokości na jakiej dozowane jest lepiszcze asfaltowe w zakresie co 

najmniej od 55 cm do 90 cm w celu zapewnienia kompatybilności ze standardowymi 

mieszalnikami do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 System spieniania lepiszcza asfaltowego musi opierać się na wtrysku wody do gorącego 

lepiszcza asfaltowego bez bezpośredniego oddziaływania sprężonego powietrza w 

obrębie komory spieniania, 

 Urządzenie musi mieć możliwość ogrzania lepiszcza asfaltowego oraz utrzymywania 

temperatury lepiszcza na zadanym poziomie w zakresie do 180°C,  

 Waga urządzenia nie może przekraczać 300 kg, 

 
 

Wymagania dodatkowe – obligatoryjne: 

 dostawa wraz komisyjnym przekazaniem w siedzibie Zamawiającego, logistyka i koszty 

dostawy są kosztem Wykonawcy, 

 wliczone w cenę jest szkolenie z obsługi urządzeń w miejscu instalacji sprzętu dla 2 

pracowników Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w okresie do 

roku od dostarczenia urządzenia, 

 termin realizacji do 45 dni, 

 gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy od momentu odbioru sprzętu,  

 terminowość napraw gwarancyjnych i serwisu to czas nie dłużej niż 21 dni od momentu 

zgłoszenia, czas reakcji na zgłoszenie: maksymalnie 3 dni robocze, 

 naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku 

braku takiej możliwości Wykonawca pokryje wszystkie niezbędne koszty transportu 

naprawianych urządzeń w obie strony, 

 w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bezpłatnego serwisu, 

 

 

 


