
1 
 

Załącznik nr 1 
(ODA–2410–168/2019) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
ZESTAW DO CHARAKTERYSTYKI TWORZYW SZTUCZNYCH I KOMPOZYTÓW 
 
 
CZĘŚĆ 1 
Aparat VICAT/HDT z automatyczną windą 
 
1) Urządzenie olejowe z 3 stanowiskami, z 3 mocowaniami do pomiarów HDT oraz 3 mocowaniami do 
pomiarów temperatury mięknienia VICAT 
2) Automatyczne zanurzenie stacji pomiarowych w kąpieli olejowej 
3) Urządzenie wolnostojące sterowane za pomocą dostarczonego wraz z nim komputera, na którym 
zainstalowane będzie oprogramowanie do analizy i oceny z funkcją automatycznego raportowania, 
eksport danych (plik csv). Komputer i monitor umożliwiający pracę z urządzeniem o parametrach nie 
gorszych niż: 

− Ekran: o przekątnej co najmniej 17 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą 
matową lub antyrefleksyjną 

− Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB (DDR4) 
− Procesor: minimum 4 rdzenie – 4 wątki, 
− Dysk twardy: minimum 256GB SSD + 1TB HDD 

4) Zakres temperaturowy pracy min. +20°C do max.+300°C,  
5) Rozdzielczość min. ± 0,1 K 
6) Gradient temperaturowy min. 50 K/h, min. 120 K/h lub dowolnie wybrany 
7) Indukcyjne wskaźniki przemieszczenia, rozdzielczość przemieszczania min. 0,001 mm 
8) Dokładność temperatury min. 0,1°C 
9) Indukcyjne wskaźniki przemieszczenia, dokładność lepsza niż 0,01 mm 
10) Zakres przemieszczenia do 15 mm 
11) Podpory do testów HDT min. 64 mm, min.100 mm, min. 101,6 mm 
12) Pojemność łaźni max. 12 l  oleju grzewczego 
13) Wybór dowolnej temperatury startowej 
14) Metody testowe: VICAT, HDT, pełzanie 
15) Urządzenie nastołowe 
16) Szybka konwersja Test VICAT → Test HDT bez konieczności demontażu stojaków pomiarowych 
17) Możliwe jednoczesne testy Vicata i HDT, różne obciążenia, ten sam gradient 
18) Duży otwór wanny umożliwiający łatwe czyszczenie i usuwanie popękanych próbek 
19) Zintegrowana kontrola temperatury 
20) Indywidualne czujniki temperatury, każdy na stację pomiarową 
21) Indukcyjny przetwornik ruchu LVDT, dokładność min. 0,01 mm 
22) Zintegrowany PLC 
23) Procedura kalibracji obsługiwana przez oprogramowanie, przechowywanie danych kalibracyjnych 
24) Dostępne opcjonalnie połączenie LIMS 
25) Dostępna opcjonalnie pokrywa z azotem w celu zmniejszenia oparów oleju 
26) Dostępne opcjonalnie automatyczne urządzenie wagowe 
28) Obudowa ze stali nierdzewnej 
29) Ergonomicznie umieszczony wyłącznik na lewej bocznej ścianie aparatu  
30) Króćce doprowadzające medium chłodzące na lewej bocznej ścianie aparatu 
31) Wymiary min. (szer. x gł. x wys.): 700 x 560 x 460 mm (+/- 2%) 
32) Waga 70 kg (+/- 2%) 
33) Zasilanie 230 V/50 Hz 
34) Moc min. 3,2 kW 
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35) Interfejs R-232 
36) 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.  
37) Oprogramowanie powinno być dostarczone na nośniku (CD lub pendrive).   
38) Wykonawca zobowiązany jest udzielić bezpłatnego wsparcia technicznego obejmującego 
dostarczanie aktualizacji, usuwanie błędów oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy. 
39) 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.  
40) Wykonawca ma dostarczyć dokumentację dotyczącą udzielonej licencji. 
41) Warunki licencji na oprogramowanie nie mogą być sprzeczne z wymaganiami wskazanymi w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
42) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla 
minimum 3 osób w wymiarze minimum 8 godzin. 
43) Zamawiający wymaga 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. 
 
Dostawa musi zawierać: 
 
a) Vicat Indenter (3 szt.) 
b) HDT dokładna kompresja (3 szt.) 
c) 3 uniwersalne zestawy odważników umożliwiających testy VICAT i HDT. Obciążenia od  
    1 do 5500g w krokach co 1g. Każdy zestaw składa się  z: 
     - 1 x prowadnica stosu (5 g) dla ciężaru 1 g 
     - 10 odważników o masie 1 g 
     - 2 odważniki o masie 10 g 
     - 1 odważnik o masie 20 g 
     - 1 odważnik o masie 50 g 
     - 2 odważniki o masie 100 g 
     - 1 odważnik o masie 200 g 
     - 1 odważnik o masie 500 g 
     - 2 odważniki o masie 1000g 
     - 1 odważnik o masie 2500g  
d) zestaw do kalibracji pomiaru przemieszczenia dla VICAT i HDT (1 szt.) 
e) narzędzie kalibracyjne i centrujące do konfiguracji HDT (1 szt.) 
f) 20 litrów oleju roboczego o temperaturze pracy do minimum 300°C 
g) zewnętrzny wymiennik ciepła pozwalający chłodzić olej w łaźni od 300° C do 23° C w   
    czasie do 30 minut 
 
 
CZĘŚĆ 2 
 
Plastometr – do badania wskaźnika płynięcia MFI metodą wagową (MFR) i objętościową (MVR) 
 
Parametry techniczne 

− Plastometr musi działać w zgodzie z normami ISO 1133 / ASTM-D1238 / DIN 53737 lub 
równoważnymi 

− Zakres regulacji temperatury minimum w przedziale od 20°C do 400°C 
− Dokładność temperatury nie gorsza niż 0,5°C, 
− Dokładność pomiaru czasu nie gorsza niż 0,1s 
− Średnica zbiornika załadunkowego minimum 9,55mm 
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− Długość zbiornika załadunkowego: minimum 160mm 
− Średnica głowicy: min. 2,095mm ± 0,025mm. 
− Średnica głowicy tłoka: min. 9,47 mm ± 0,02 mm 
− Kombinacja odważników pozwalająca na pomiar przy obciążeniach przynajmniej: 0,325 kg, 1,20 

kg, 2,16 kg, 3,80kg, 5,00 kg 
− Wymiary urządzenia nie większe niż (długość/wysokość/głębokość) 430×310×440mm ze względu 

na ograniczoną przestrzeń laboratoryjną, 
− Plastometr musi być wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym 
− Moc urządzenia nie większa niż: 400 W. 
− Plastometr musi umożliwiać zapisywanie wyników testu na dedykowanym dysku zewnętrznym 

USB w pliku Excel 
− Musi posiadać nożyk, automatycznie odcinający próbkę  

 
Plastometr musi umożliwiać: 

− pomiar masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia MFR i MVR 
− zapisywanie wyników testu na wskazanym dysku zewnętrznym w pliku Excel lub równoważnym 

 
Plastometr musi być wyposażony w dodatkowe akcesoria: 

− obciążniki o wadze 0.210kg, 0.875kg, 0.960kg, 1.200kg, 1.640kg 
− wagę laboratoryjną z osłoną anty-podmuchową o dokładności nie gorszej niż do 0,001 grama 
− zapasowy zestaw nożyków 
− dedykowany dysk zewnętrzny USB co najmniej 128 GB (3.0), szybkość pracy minimum 35 

MB/Sek. 
 
 
CZĘŚĆ 3 
 
Młotek Charpy i Izod oraz automatyczna nacinarka karbów  

 
1) Aparat do testów udarnościowych do badania plastików, rur, szkła, ceramiki, odlewów    
    ceramicznych i innych materiałów niemetalicznych. 
2) Wyświetlacz LCD 
3) Klawiatura membranowa 14-przyciskowa do programowania testów 
4) Wybór z klawiatury energii i prędkości testu  
5) Wynik wyliczany automatycznie 
6) Raport na drukarce z wydrukiem: daty, metody oraz wyników poszczególnych testów z 
    podaniem statystyki - wartości średniej serii testów  
7) Urządzenie musi spełniać normy ISO 179-2000, ISO 180-2001, GB/T1043-2008,  
    GB1834-2008, JB/T8761-1998, JB/T8762-1998, ASYMD256, ISO9854 lub równoważne 
 
Parametry techniczne dla Metody Charpy  
 

1) Prędkość uderzenia min. 3,8 m/s 
2) Energia uderzenia: min. 0,5 J; min. 1 J; min. 2 J; min. 4 J; min. 5 J; min. 7,5 J; min. 15 J; min. 25 J; 

min. 50 J 
3) Odległość od środka wahadła do środka próbki min. 380 mm 
4) Kąt młotka min. 160° 
5) Kąt uderzenia krawędzi min. 30°  
6) Promień krawędzi młotka min. R=2 mm 
7) Moment obrotowy młotka: Pd7,5= min. 3,8662 Nm; Pd15= min. 7,7324 Nm; Pd25= min. 12,8888 

Nm; Pd50= min. 25,777 Nm 
8) Długość podpór szczęki min.  85 mm  
9) Uchwyty próbek:  min. 40 mm, min. 60 mm, min. 70 mm, min. 95 mm  
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Parametry techniczne  dla Metody IZOD  
 

1) Prędkość uderzenia min. 3,5 m/s 
2) Energia uderzenia:  min. 1 J; min. 2,75 J; min. 5,5 J; min. 11 J; min. 22 J 
3) Odległość od środka wahadła do środka próbki min. 322 mm 
4) Odległość od krawędzi ostrza do szczęki w płaszczyźnie min. 22 mm 
5) Kąt  młotka min. 160° 
6) Kąt uderzenia krawędzi min. 11°  
7) Promień krawędzi motka min. R=0,8 mm  
8) Moment obrotowy młotka Pd5,5= min. 2,8355 Nm; Pd11= min. 5,6711 Nm; Pd22= min. 11,3419 

Nm 
 
Dostawa musi zawierać: 
 
a) dla metody Charpy zestaw młotków zapewniających następujące  energie uderzenia: 0,5 J;  
    1 J; 2 J; 4 J; 5 J; 7,5 J; 15 J; 25 J; 50 J 
b) dla metody Izod zestaw młotków zapewniających następujące  energie uderzenia: 1 J;  
     2,75 J; 5,5 J; 11 J; 22 J 
c) kolorową drukarkę atramentową o parametrach nie gorszych niż: 

− Prędkość druku min. 11 stron/minutę mono oraz  6 stron/minutę kolor  
− Rozdzielczość druku do min. 600 x 1200 dpi  
− Interfejs sieci bezprzewodowej 

d) automatyczną nacinarkę próbek o napędzie elektrycznym 
    - do nacinania karbów według normy PN-EN ISO 179 i 180 lub równoważnych 
    - prędkość wału głównego frezu min. 460 rpm 
    - płynna regulacja głębokości nacięć 
    - kształt i rozmiar narzędzi tnących: min. A 45°±1°  R0,25±0,05 
                                                                   min. B 45°±1°   R1±0,05 
                                                                   min. C 45°±1°   R0,1±0,02 
    - materiał ostrza noża W18Cr4V lub równoważny, umożliwiający wykonanie minimum 10 000 nacięć       
    - możliwość wykonania nacięć wielu próbek równocześnie, do 10 sztuk 
    - wymiary urządzenia: max. 400×350×500 mm (+/- 2%) 
 
 
 
 
Gwarancja i serwis (dotyczy wszystkich części przetargu): 
- okres gwarancji: Minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
- czas reakcji nie dłuższy niż 2 dni robocze, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni 
 
 


