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1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest potencjostat- galwanostat wraz z komputerem i oprogramowaniem do 

określania korozyjności roztworów nawozów względem różnych materiałów konstrukcyjnych. 

 

2. Założenia, przeznaczenie przedmiotu zamówienia 

 
Przewiduje się, że potencjostat - galwanostat wykorzystany zostanie do oceny skuteczności ochrony 

inhibitorowej różnych inhibitorów w agresywnym środowisku nawozowym względem stali węglowej. 

Dodatkowo testowana oraz porównywana będzie odporność korozyjna stali innych niż stal węglowa  

(stale wysokostopowe, miedź). Możliwe będą również badania mające na celu weryfikację czynników 

wpływających na wzrost aktywności korozyjnej badanych nawozów. Przewiduje się stosowanie takich 

metod badań jak: ekstrapolacja prostych Tafela, polaryzacji liniowej (metoda Sterna), anodowe krzywe 

polaryzacji, badania impedancyjne. 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne 

 
Potencjostat - galwanostat pięcioelektrodowy z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym 

obróbkę otrzymanych wyników wraz analizatorem impedancji umożliwiający: 

- pomiar prądu elektrody pracujących, 

- pomiar potencjału elektrody pracującej, 

- pomiar potencjału elektrody pomocniczej, 

- pomiar temperatury naczyńka sprzężony z pomiarami chrono-wolt-amperometrycznymi 

- pomiar napięcia z dwóch urządzeń zewnętrznych, sprzężony z pomiarami chrono-wolt-

amperometrycznymi. 

Eksperymenty chrono-volt-amperometryczne: 

-pomiar potencjału swobodnego 

- pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy wymuszeniu potencjostatycznym 

- pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy liniowej lub schodkowej zmianie potencjału, przy 

zdefiniowanym czasie narastania i docelowej wartości potencjału, złożony z 1, 2 lub 4 etapów 

zmian 
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- pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy skokowej zmianie potencjału 

- pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy wymuszeniu galwanostatycznym 

- pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy liniowej lub schodkowej zmianie prądu, przy definiowa-nym czasie 

narastania i docelowej wartości prądu, złożony z 1, 2 lub 4 etapów zmian 

- pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy skokowej zmianie prądu 

- cykliczny pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) ładowania i wyładowania ogniw, zadaną wartością prądu, przez 

określony czas lub do określonych napięć 

- voltamperometria impulsowa 

Eksperymenty spektroskopii impedancyjnej:  

- pomiar widm impedancji dla zadanego potencjału 

- pomiar widm impedancji przy zmianach potencjału dc 

- pomiar eksperymentów polarografii zmiennoprądowej 

-możliwość powtarzania wykonania widm w określonym reżimie czasowym  

Właściwości procesu pomiarowego 

- możliwość łączenia różnych eksperymentów w jeden proces pomiarowy. 

- możliwość zakończenia każdego eksperymentu po spełnieniu dodatkowych warunków np.: 

- przekroczeniu temperatury naczyńka pomiarowego 

- przekroczeniu wartości potencjału Ew lub prądu Ipol badanej próbki 

- osiągnięciu maksymalnego czasu trwania eksperymentu 

- przekroczeniu zakresów napięć z dwóch urządzeń zewnętrznych dołączonych do gniazda 

pomiarowego przyrządu, 

- możliwość cyklicznego powtarzania eksperymentów, 

- możliwość wizualizacji wszystkich mierzonych parametrów na wykresach 

- możliwość wyboru współrzędnych wykresu 

- możliwość zapisu wyników do pliku 

- możliwość wykonywania pomiarów przy wyłączonym komputerze, a następnie odebranie wyników z 

przyrządu po zakończeniu procesu pomiarowego 

 

Wyposażenie przyrządu 

- Wejście do podłączenia zewnętrznego generatora sygnałów pobudzającycy 

- Wejście pomiarowe do bezpośredniego podłączenia czujnika temperatury 

- Czujnik temperatury, dla zakresu temperatur -30 ºC do +100 ºC 
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- Dwa wejścia pomiarowe do pomiaru napięć z urządzeń zewnętrznych 

 

 

- Kable pomiarowe podłączenia naczyńka 

- Kabel sterujący USB 

Dane techniczne: 

Zakres napięcia elektrody pomocniczej  ±18V 

Maksymalny prąd elektrody badanej  ±1,023A 

Zakresy pomiaru prądu  ±10nA do ±1,023A 

Sposób przełączania zakresów pomiaru prądu polaryzacji Programowany: AUTO/MANUAL 

Rozdzielczość pomiaru prądu polaryzacji, w zakresach  16 bitów 

Niedokładność pomiaru prądu polaryzacji, w zakresach  < 0,25% 

Liniowy zakres pracy elektrody badanej WE  ±10,230V 

Rozdzielczość pomiaru potencjału WE, w zakresach  16 bitów 

Czułość kanału pomiaru potencjału WE, w zakresach  30; 60; 150; μV 

Niedokładność pomiaru potencjału WE, w zakresach  < 0,25% 

Liniowy zakres pomiaru potencjału elektrody pomocniczej CE  ±10,230V 

Rozdzielczość pomiaru potencjału CE, w zakresach  16 bitów 

Niedokładność pomiaru potencjału CE, w zakresach  < 0,25% 

Szybkość próbkowania woltomierza  20.000 próbek/s 

Sposób generowania zmian napięcia programującego Uprg  liniowy - ciągły lub schodkowy 

Minimalna szybkość zmian napięcia generatora liniowego  1 μV/s 

Maksymalna szybkość zmian napięcia generatora liniowego  100 V/s 

Kształt sygnału pomiarowego ac generatora Analizatora Impedancji  sinus 

Amplituda sygnału pomiarowego ac impedancji   programowana 

Minimalna amplituda sygnału pomiarowego ac   1 mV 

Maksymalna amplituda sygnału pomiarowego ac  1000 mV 

Minimalna częstotliwość sygnału pobudzającego  100 μHz 

Maksymalna częstotliwość sygnału pobudzającego  100 kHz 

Minimalna wartość mierzonej impedancji  0,1 Ohm 

Maksymalna wartość mierzonej impedancji  1 GOhm 
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4. Przepisy, standardy, gwarancje, i inne wymagania 

1) Galwanostat- potencjostat  powinnien być oznakowany znakiem CE. 

2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 

3) Wymagany minimalny okres gwarancji dla potencjostatu - galwanostatu i sprzętu 

komputerowego: 24 miesiące, przy czym dla potencjostatu- galwanostatu od daty protokołu 

odbioru po uruchomieniu. Gwarancja dla sprzętu komputerowego z formułą serwisową „Next 

Business Day” – naprawa u klienta następnego dnia roboczego. 

4) Bezpłatne okresowe przeglądy techniczne urządzenia przeprowadzane przez autoryzowany serwis 

w okresie gwarancji – nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym ostatni bezpośrednio przed 

upływem okresu gwarancji. 

 

5. Zakres dostawy 

1) Dostawa kompletnego zestawu potencjostatu-galwanostatu wraz z: 

 komputer przenośny wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem Windows, do 

pełnego sterowania aparatem, naboru i archiwizacji danych pomiarowych oraz ich analizy i 

obróbki matematycznej, 

 drukarka laserowa , kolorowa A4, 

2) Dokumentacja urządzenia, w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji - w języku polskim 

- 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej (płyta CD). 

3) Karty gwarancyjne w języku polskim oraz Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac 

serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 

4) Deklaracja zgodności WE - podstawa naniesionego oznakowania CE, lub dokumentem 

przedstawiający treść deklaracji – w języku polskim. 

5) Montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie sprzętu przez Wykonawcę zamówienia  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6) Przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji (w tym konserwacji) w siedzibie Użytkownika za-

mawiającego - minimum 8 godzin oraz minimum 24 godzinne szkolenie praktyczne z zakresu 

wykonywania badań, obliczeń parametrów korozyjnych oraz interpretacji otrzymanych wyników   

7) Literatura przedmiotowa: „Corrosion test and standards – application and interpretation Ed. 

Robert Baboian” oraz norma PN-EN ISO 17475:2010 -Korozja metali i stopów - Elektrochemiczne 

metody badań - Wytyczne wykonania potencjostatycznych i potencjodynamicznych pomiarów 

polaryzacyjnych 
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8) Naczynko elektrochemiczne szklane - o wymiarach minimum: D=50 mm, d=17 mm, h=60 mm  

- 2 szt. 

 

 

9) Próbki stali do badań  

- stal węglowa  AISI 1018  -o wymiarach dł. min. 5cm i szer. min. 2,5 cm i otworze o śr. min. 5 mm -  

100 szt. 

-stal wysokostopowa 304 L  - o wymiarach dł. min. 5cm i szer. min. 2,5 cm i otworze o śr. min.  

5 mm- 50 szt. 

- stal wysokostopowa 316 L  - o wymiarach dł. min. 5cm i szer. min. 2,5 cm i otworze o śr. min.  

5 mm- 50 szt. 

- kupony miedziane - o wymiarach dł. min. 5cm i szer. min. 2,5 cm i otworze o śr. min.  

5 mm - 50 szt. 

10) pH-metr z elektrodami: 

- elektroda odniesienia: kalomelowa  dł. szkła 120 mm, śr. zew. 9 ±0,5 mm - 2 szt. 

- elektroda odniesienia: chlorosrebrowa dł. szkła 120 mm, śr. zew. 9 ±0,5 mm - 2 szt. 

- elektroda platynowa dł. szkła 120 mm, śr. zew. 9 ±0,5 mm, z blaszką Pt o powierzchni  

100 mm2 liczonej obustronnie  - 2 szt. 

 

6. Wymagana zawartość oferty technicznej 

1) Potwierdzenie zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

2) Karty katalogowe, 

3) Informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca do zainstalowania urządzenia dla 

zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi, w tym informacje dotyczące 

mediów koniecznych do pracy urządzenia i wymaganych przyłączy elektrycznych. 

 


