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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakup osprzętu do maszyny wytrzymałościowej typu 5588 o zakresie pomiarowym od 
5 kN do 600 kN stosowanej do wzorcowania siłomierzy kontrolnych siłomierzy 
użytkowych i urządzeń technologicznych, z głowicami pomiarowymi 50 kN i dodatkową 
kart ą I/O do miernika DMP 40 oraz oprogramowaniem badawczym, oprzyrządowaniem 
do mocowania siłomierzy. 
 
WYMAGANIA  po zakupie 
 

− do 500 kN klasa dokładności 1, niepewność stanowiska ± 0,05 %, powyżej 500 kN, 

niepewność stanowiska ± 0,10 % klasa dokładności 2, 

− zakres pomiarowy po modernizacji 5 kN ÷ 600 kN, 

− montaż i przeszkolenie 3 osób z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, oraz 

wydanie zaświadczenia, 

głowice pomiarowe 

− adaptacja głowicy pomiarowej 600 kN, SCHENCK, typ PMK 630K, do układu 

sterowania, 

− nowa głowica pomiarowa dla zakresu 5 ÷ 50 kN, wraz z oprzyrządowaniem, 

− dodatkowa głowica siły 50 kN, dla zakresu 5 ÷ 50 kN: 

− zestaw 2 głowic (lub głowica z 2 obwodami) do sterowania i wzorcowania siłomierzy, 

− zakres pomiarowy głowicy sterującej od 200 N, zakres pomiarowy głowicy 

wzorcującej od 5 kN, 

− zestaw kołnierzy do zamocowania ww. głowic wraz z interfejsami do zamocowania 

posiadanych przez Zamawiającego uchwytów do wzorcowania siłomierzy, 

− instalacja obejmuje kalibrację głowic pomiarowych, 

silnik: 

− nowy silnik: bezszczotkowy silnik prądu zmiennego z hamulcem oraz enkoderem 

z bezwzględnym czujnikiem położenia, zapewniający zakres bezstopniowej regulacji 

prędkości badawczych maszyny w pełnym zakresie obciążenia do 600 kN 

przynajmniej od 0,001 mm/min do 250 mm/min,  

− dostosowanie układu napędowego mającego na celu poprawę sterowania w zakresie 

rozdzielczości przemieszczenia podczas wzorcowania, 

sterowanie 

− cyfrowe sterowanie napędem maszyny, umożliwiające dużą dokładność nastawień, nie 

dopuszcza się sterowania poprzez sygnał analogowy 0-10 V, 
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− sterowanie w funkcji siły, czasu, drogi z możliwością ustawienia żądanej wartości, 

− regulacja prędkości obciążania w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu 

zwrotnym od sensorów drogi, siły i wydłużenia, 

− możliwość rozbudowy o przynajmniej 4 dodatkowe tory pomiarowe umożliwiające 

podłączenie dodatkowych czujników analogowych (indukcyjnych i tensometrycznych 

oraz cyfrowych), 

− funkcja sterowania i pozycjonowania w czasie rzeczywistym kanałem badawczym 

skorygowanym o krzywą korekcyjną, 

− pamięć pozycji belki pomiarowej po wyłączeniu maszyny, 

− pomiar siły do przynajmniej 160 % nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń, 

− rozdzielczość systemu co najmniej 24 bit, 

− automatyczna korekcja punktu zerowego na początku badania, 

− dwukanałowa pętla bezpieczeństwa systemu, 

− pełna synchronizacja czasowa wszystkich kanałów pomiarowych, 

− samoidentyfikacja sensorów pomiarowych, 

− podłączenie do komputera poprzez interfejs Ethernet, 

− cyfrowy wyświetlacz diagnostyczny do numerycznego wskazywania bieżącego stanu 

elektroniki wraz z informacją o potencjalnych błędach,  

− pilot sterujący umożliwiający zdalne sterowanie maszyną, z kablem długości około 

1,5 m, dodatkowo pilot musi posiadać przyciski do pozycjonowania maszyny oraz 

wyłącznik awaryjny, 

− wymiana podzespołów maszyny na nowe i dopasowanie ich do powyższych 

wymagań, w tym moduł I/O wtyczki i kable połączeniowe, umożliwiające podłączenie 

do posiadanego miernika HBM DMP 40,  

oprogramowanie: 

− kompatybilne z system Windows 7, 8 oraz 10 w wersjach 32 i 64 bit  

− oprogramowanie w języku polskim, do przeprowadzania wzorcowań i kalibracji wraz 

z komputerem, umożliwiające zbieranie danych z pomiarów w postaci plików pdf, 

arkuszy kalkulacyjnych (np. MS EXCEL), plików tekstowych (np. MS Word), dla sił 

rozciągających i ściskających, pakiet metod testowych włącznie z dowolnymi 

przebiegami blokowymi bez konieczności zakupu i rozbudowy systemu o dodatkowe 

moduły oprogramowania,  
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− dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru 

odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej 

korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie 

wytrzymałościowej, 

− dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania 

i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia 

maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów, 

− dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych 

we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia), 

− komputer z systemem Windows 10, 32 lub 64 bit, 

wymagania minimalne: 

• Intel Core-i5-4560, 3.2 GHZ 

• pamięć 4 GB 1600 DIMM 

• dysk twardy 500 GB SATA 

• napęd DVD 16x/40x 

• 2 x Gigabit Ethernet 

• 2 x szer., 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x PS/2, 

• 2 x Display Port (łącznie z adapterem DVI), VGA 

• klawiatura, mysz optyczna USB 

• 1 rok gwarancji 

• monitor LCD 23" rozdzielczość 1920 x 1080 

− instalacja oprogramowania, 

 
INNE WYMAGANIA 

− dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim, 

− gwarancja 24 miesiące na elementy będące przedmiotem dostawy, 

− serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu ustawienia, 

− w razie wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w 

ramach udzielonej gwarancji jakości należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od momentu zgłoszenia i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych  

max. 21 dni kalendarzowych, 

−  dostęp do części zamiennych przez okres co najmniej 10-ciu lat od momentu 

dostawy, 




