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zAPRoszENIE Do zŁoŻENIA oFERTY W PoSTĘPoWANIU

o Waftości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z
dnia 29 Stycznia 2004 roku Prawo zamóWień publicznych (t. j. Dz. U. z
Ż0L7 r. poz. L579 z p. zm) określonego W art. 4 pkt. B.

InsĘrtut Przemysłu organicznego prosi o przedstawienie ofety cenowej
nai , Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego do badania
elektryzacji materiałóW nieprzewodzących zgodnie z Wymaganiami PN-EN
ISo 80079 -36:20L6 Załącznik D

Wyp.agania zawarte są W Załączniku nr 1 do zaproszenia

Termin wykonania zamóWienia :

30.06.2018 r

Proszę o podanie W ofercie ceny netto i brutto osobno za zrealizowanie
ni niejszego zamóWienia.

Informuję, Że zaproponowane ceny będą poróWnane z innymi ofeftami. Z
firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofeftę zostanie podpisana
umowa. od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofeft i ich znaczenie:

Miejsce itermin składania ofeft:
oferĘ należy składać do dnia: 10.05.2018 do godz.12.00

pocztą elektroniczną na adres : goralska@ipo'Waw.pl

osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest
imię i nazwisko Małgorzata Wróblewska
tel. 603 300 664
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FORMULARZ CENOVVY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena ofeńowa za wykonanie przedmiotu zamÓwienia netto / brutto :

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Przedmiotem za mówienia jest:

Zaprojektowanle iwykonanie stanowiska badawczego do badania elektryzacji materiałów
nieprzewodzących zgodnie z wymaganiami PN-EN tso 8oo79-36:2oL6 Załącznik D.

1. Stanowisko musi być w pełnizautomatyzowane.
2. Na stanowisku pomiarowym musi być możliwość zamontowania próbek o wymiarach

150 mm x 150 mm x 6 mm oraz o większych gabarytach o wymiarach 500 mm x 500 mm x
300 mm.

Przyrząd pomiarowy - woltomierz elektrostatyczny oraz zestaW ostro zakończonych elektrod nie
wchodzą w zakres stanowiska badawczego.

3' Wykonanie urządzenia po zatwierdzeniu wstępnego projektu przez zamawiającego
4. Termin odbioru pracy do 30 czerwca 2Ot8 r.

5. Gwarancja 12 miesięcy oraz zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.

W załączeniu zasada przedmiotowej metody badawczej wg PN-EN lso 8oo79-3 6:2076Za|ącznikD.
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Bad a n ie ele ktryzacj i materiałów n iep rzewodzących

D.1 Postanowienia ogólne

W niniejszym załączniku opisano badanie decydujące, czy materiał nieprzewodzący moze się
naładowac w stopniu wystarczającym do tworzenia wyładowań snopiastych i przez to stac się zrÓdłem
zapłonu wybuchowej mieszaniny gazu lub pary z powietrzem. Badanie przeprowadza się na elemencie
urządzenia lub na płaskiej prÓbce materiału o powierzchni 225 cmz, z ktorego urządzenie zostało
wykonane.

WielkoŚc płaskiej probki ma znaczenie, poniewaŻ dane eksperymentalne wykazują, Że 225 cm2 jest
optymalną wielkością powierzchni w odniesieniu do rozkładu gęstości ładunku. lnnym czynnikiem
wpływającym na prawidłowośc otrzymanych wynikÓw jest wilgotnośc otoczenia. Zaleca się, aby w celu
zmniejszenia upływu ładunku elektrostatycznego, wynosiła ona najwyŹej 30 % wartości wilgotności
względnej w temperaturze (23 Ł 2) 'C' Wielkośc elektrody zapewniającej pojedyncze wyładowanie
iskrowe jest rowniez istotna. Zbyt małe elektrody mogą spowodowac wielokrotne wyładowania iskrowe
i/lub wyładowanie ulotowe o mniejszej energii' Z tego względu, w celu wytworzenia jednopunktowego
wyładowania iskrowego, zaleca się zastosowanie elektrody kulistej o Średnicy 25 r. 5 mm (patrz
Rysunek D.2). Ponadto, uwzględniane jest rÓwnieŻ oddziaływanie ludzkiej potliwoŚci.

D.2 Zasada badania

Właściwy element albo' jeŚli to nie jest moŻliwe z powodu jego wielkoŚci lub kształtu, probka z materiału
mająca kształt płaskiej płytki o wymiarach 150 mm x 150 mm x 6 mm jest zalecane kondycjonowanie
przez24 godziny w temperatu rze (23 t 2)'c i wilgotności względnej nie WyŻszej niŻ 30 %. Powierzchnia
prÓbkijest następnie trzema oddzielnymi metodami elektrycznie ładowana w takich samych warunkach
otoczenia jak w przypadku kondycjonowania. Pierwsza metoda polega na pocieraniu powierzchni
materiałem poliamidowym (np. tkaniną wykonaną z poliamidu). Druga metoda polega na pocieraniu tej
samej powierzchni tkaniną bawełnianą, a trzecia na poddaniu tej samej powierzchni działaniu ulotu z
elektrody wysokonapięciowej'

Po zakończeniu elektryzowania kaŻdą z metod mierzy się ładunek Q typowego wyładowania
z powierzchni. Wykonuje się to przez rozładowywanie probki elektrodą kulistą (o średnicy 25 i 5 mm)
do kondensatora C o znanej pojemnoŚci i pomiar występującego na nim napięcia V. Ładunek Q jest
wyraŻany zaleznością
Q = C .V,przy czym C jest pojemnoŚcią kondensatora, wfaradach, a V jest najwyzszym napięciem.
Procedura ta jest stosowana do znalezienia metody powodującej zgromadzenie największego
zmierzonego ładunku w celu oceny zdolnoŚci zapalającej wyładowania, zgodnie z D.4.2'4'

Gdy wystąpi ogÓlna tendencja do zmniejszania się ładunku gromadzonego podczas badań, do
następnych badań zaleca się uzycie nowych próbek. W procedurze oceny zgodnie zD.4.2.4 zaleca się
uzycie wańości najwyzszej.

UWAGA W niektórych przypadkach właściwoŚci naładowanego materiału mogą się zmieniać z powodu
rozładowania, co powoduje zmniejszenie przenoszonego ładunku w następujących po sobie badaniach. Ze
względu na możliwe wielokrotne wyładowania z tkanin odzieżowych takie próbki są oceniane w sposÓb
zachowawczy.

PoniewaŻ ten rodzaj badania moze byĆ zaleŻny, na przykład od wpływu ludzkiej potliwości, zaleca się
wykazanie za pomocą badania wzorcującego na materiale odniesieniazPTFE, Że przenoszony ładunek
wynosi co najmniej60 nC.



D.3 Próbki i pruyrządy

PrÓbkę do badań stanowi albo właściwy element, albo - jeśli to nie jest mozliwe z powodu jej wielkoŚci
lub kształtu _ probka z materiału nieprzewodzącego mająca kształt płaskiej płytki o wymiarach 150 mm
x 150 mm x 6 mm. Przyrządami do badań są:

a) wysokonapięciowy zasilacz prądu stałego mogący dostarczyc co najmniej 30 kV;

b) woltomierz elektrostatyczny (0 V do 10 V) o niepewnoŚci pomiaru 10 % lub lepszej i rezystancji
wejściowej powyzej '109 o;

c) kondensator 0,10 pF o napięciu co najmniej 400 V (0,01 pF jest rÓwnieŻ odpowiedni, jeśli
rezystancja wejŚciowa woltomieza jest większa niz 1010 o);

d) tkanina bawełniana wystarczająco duŹa, aby uniknąć kontaktu badanej prÓbki z palcami
wykonującego badanie podczas operacji pocierania;

e) tkanina poliamidowa wystarczająco duŻa, aby uniknąc kontaktu badanej prÓbki z palcami
wykonującego badanie podczas operacji pocierania;

f) uchwyt lub szczypce wykonane z PTFE umozliwiające przenoszenie probki bez
rozładowywan ia jej naładowanej powierzch n i ;

g) płaski krązek o powierzchni 100 cm2 wykonany zPTFE, jako wysoce ładujący się materiał
odniesienia;

h) uziemiony stolik wykonany z drewna lub uziemiona płyta metalowa;

i) pojedyncza, ostro zakończona elektroda lub zestaw ostro zakończonych elektrod
zamocowanych' na wspolnej płytce, połączony z ujemnym biegunem wysokonapięciowego
zasilacza prąd u stałego'

D.4 Procedura

D.4.'l Kondycjonowanie

Wszystkie badania są przeprowadzane w pomieszczeniu o temperaturze (23 t 2) 'C i wilgotności
względnej nie wyŻszej niŻ 30 %'

Wyczyścic badaną prÓbkę alkoholem izopropylowym, wypłukaÓ wodą destylowaną i wysuszyc, np.
W Suszarce, w temperaturze nie wyŻsze1 niz 50 "C. PrzechowywaĆ przez 24 h w temperaturze (23 t 2)
'C i wilgotności względnej nie większej aiŻ 30 o/o ! 5 o/o'

D.4.2 określanie najskuteczniejszych metod ładowania

D.4.2.1Pocleranie tkaniną z czystego pollamidu (Rysunek D.1)

UmieŚcic probkę na drewnianym lub wykonanym z uziemionego metalu blacie stolika (o gruboŚci co
najmniej 10 mm) zewnętrzną powierzchnią do gory. Naładowac powierzchnię przez pocieranie jej 10
razy tkaniną poliamidową. ostatnie potarcie zaleca się kończyc się na krawędzi prÓbki. ostroznie zdjąc
probkę z blatu bez jej rozładowania' Jezeli ta procedura n|e jest moŻliwa, umocowaÓ próbkę pomiędzy
sufitem ipodłogą zdala od Ścian inaładowaĆ ją. Rozładowac probkę przezwolne zbliŻanie elektrody
kulistej połączonej z kondensatorem 0,1 pF lub 0,01 pF (patrz Rysunek D.2) aŻ do wystąpienia
rozładowania i zmierzyc napięcie woltomiezem natychmiast po odsunięciu elektrody kulistej od prÓbki
(napięcie zmniejsza się z czasem ze względu na skończoną rezystancję wejŚciową woltomierza)'
Ładunek powierzchniowy uzyskuje się z zaleŻnoŚci: Q = C V, przy czym V oznacza napięcie na
kondensatorze w t = 0 s. Zaleca się powtorzenie badania 10 razy ' Upewnic się, ze wystąpiło tylko jedno
wyładowanie, a odstęp iskrowy wynosił co najmniej 1,5 mm w przypadku grupy l i llA, 1 mm w przypadku
grupy llB i 0,5 mm w przypadku grupy llC. W razie wątpliwoŚcizastosowaĆ miernik natęzenia pola typu

,,młynek polowy'' w celu sprawdzenia napięcia przed rozładowaniem (est zalecane > 6 kV dla grupy l i

llA' > 4 kV dla grupy llB i > 2 kV dla grupy llC)' Jezeli występują niŻsze napięcia, spowodują one zbyt
zachowawczy wynik.



Ze względu na możliwe efekty wiązania ładunku przez powierzchnię stolika zaleca się uniesienie probki
w powietrzu i Medy sprowokowanie rozładowania.

UWAGA Ze względu na efekty wygaszające przy elektrodach rozładowania występujące w szczelinach
mniejszych niż2 mm dla grupy llA, 1 mm dla grupy llB i 0,5 mm dla grupy llC są w mniejszym stopniu zapalające
niŻ można by się spodziewać ze względu na przeniesiony pzez nie ładunek.

D.4.2.2 Pocieranie tkaniną bawełnianą

PowtÓrzyc procedurę według D.4.2.1 z zastosowaniem tkaniny z czystej bawełny zamiast tkaniny
poliamidowej .Zalecasię przeprowadzenie badania 10 razy. W procedurze oceny według D.4'2.4zaleca
się uzycie najwyzszej WartoŚci.

D.4.2.3 EIektryzacja z użyciem wysokonapięciowego zasilacz,a prądu stałego (Rysunek D.3)

UmieŚcić elektrodę ulotową na wysokości 30 mm nad Środkiem powierzchni prÓbki do badań iładowac
prÓbkę napięciem co najmniej 30 kV, przyłozonym między elektrodą ujemną a ziemią. PrÓbkę
przemieszczać przez 1 min, aby naładowac całą powierzchnię i rozładowac prÓbkę według D.4'2.1.
Zaleca się przeprowadzenie badania 10 razy. W procedurze oceny według D'4.2.4 zaleca się uzycie
najwyzszej wańości. Jeżeli stosuje się elektrodę zgodnie z Rysunkiem D.3, pozyĄa 4 w opisie, na
powierzchni probki umieszcza się'l00 elektrod igłowych, przezkilka sekund doprowadza się wysokie
napięcie, po czym usuwa się elektrody. Wysokie napięcie w celu uniknięcia wyładowania powrotnego
z naładowanej prÓbki do elektrody naleŻy wyłączyć natychmiast po oddaleniu elektrod od probki.

W ponizszych przypadkach elektryzacja metodą ulotową z uŻyciem wysokonapięciowego zasilacza
prądu stałego jest nieodpowiednia i nie zaleca się jej stosowania:

1) badana probka jest wykonana z materiału przewodzącego i jest nieuziemiona;

2) badana probka jest pokryta metalem, jeŚli, zgodnie z6.7.3, mogą wystąpiĆ rozprzestrzeniające
się wyładowania snopiaste;

3) badana prÓbka charakteryzuje się wklęsłym kształtem. W tym przypadku stosować D'4.2.1'

oSTRZEZENlE -W przypadkach 1) do 3) mogą wystąpiÓ silne wyładowania niebezpieczne dla zdrowia
osÓb przeprowadzających badania i mogące uszkodzic aparaturę pomiarową.

D.4.2.4 ocena rozładowan ia

Jezeli przeniesiony ładunek materiału odniesienia wynosi wyraŹnie powyzej 60 nC i maksymalny
przeniesiony ładunek Q, zmiezony w ktÓrymkolwiek z powyŻszych badań, jest mniejszy niz

o 60 nC, to materiał nieprzewodzący jest odpowiedni do uzytku w grupie l lub llA;

. 30 nC, to materiał nieprzewodzący jest odpowiednido uzytku w grupie l lub llB;

. 10 nC, to materiał nieprzewodzący jest odpowiedni do uŻytku w grupie l lub llC.



Opis
1) największa powierzchnia zutu na dowolną płaszczyznę
2) uchwyt zPTFE (lub szczypce w przypadku płaskiej płyty)

3) strona przeciwna

4) izolalor z PTFE

Opis
'l) naładowana badana próbka

2) uchwyt z PTFE
3) kulista sonda o średnicy 25 t 5 mm

4) woltomiez 1 V do 10 V dotykający naładowanej powierzchni

Rysunek D. 1 - Pocieranie tkaniną z czystego poIiamidu

Rysunek D.2_ Rozładowywanie naładowanej powierzchni badanej próbki
sondą połączoną zziemią poprzez kondensator 0,1 pF

Cm (0,1 pF)


