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1. Pytanie:
„Pręty mają wymiary ø 18x200. Z takiego pręta mają być wykonane 2 próbki o długości
całkowitej 102 mm każda. Brakuje materiału na długości. Proszę o informację, czy będzie
dostarczony dłuższy materiał lub czy dopuszczają państwo wykonanie krótszych próbek na
długości gwintu (szacunkowo około 2 mm na stronę próbki). Dodam tylko, że nie przewidujemy
negatywnego wpływu na przebieg badań. „
Odpowiedź:
W przypadku braku wpływu na badania, jest to akceptowalne.
2. Pytanie:
„Proszę o informację dotyczącą wykonania wałków ø 8x100. Czy konieczne jest wykonanie:
·
szlifowania zgodnie ze specyfikacją P1TF79
·
polerowania zgodnie ze specyfikacją P1TF79 na całej długości wałka
·
badania poziomu naprężenia
Powyższe operacje wydłużają wykonanie wałków i podnoszą koszt ich wykonania. Czy
dopuszczalne jest wykonanie wałków w operacjach:
·
wycięcie EDM lub wytoczenie na oczekiwany wymiar ø 8x100 z naddatkiem na
szlifowanie (na tzw. zabielenie powierzchni)
·
szlifowanie/zabielenie powierzchni

·

polerowanie powierzchni w celu nadania jej chropowatości (szlifu) zgodnej/takiej
samej jak dla próbek do badań zmęczeniowych w centralnym obszarze wałka na
długości max 80mm”

Odpowiedź:
Jeśli chodzi o szlifowanie, próbki do bada oksydacyjnych mogą spełniać wymagania
powierzchni wg spec P1TF79 w 80%, gwarantowanych przez aktualne Państwa
oprzyrządowanie.
Dla próbek oksydacyjnych nie przewidujemy badać poziomu naprężeń.
3. Pytanie:
„Czy możliwe jest przedłużenie czasu wykonania zadania z uwagi na:
·
dużą ilość próbek do wykonania,
·
dużą ilość testów do przeprowadzenia?
Przypuszczalny termin wykonania zadania to połowa 2018 roku.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie okresu realizacji zamówienia do 30.06.2018 roku.
4. Pytanie:
„Czy podana w załączniku 2 oraz 3 specyfikacji PLN16-00419 ilość testów HCF oraz LCF jest
całkowita ilością testów do wykonania czy ilością testów przypadająca na jeden badany
materiał.”
Odpowiedź:
Podana ilość testów dotyczy jednego materiału. Całkowita ilość testów to odpowiednio 270 dla
LCF oraz 180 dla HCF

