
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Ubijaka Proctor’a automatycznego wraz z 

wyposażeniem do zagęszczania wg normy PN-88/B-04481 dla metody I, II, III i IV dla 

Pracowni Geologii Inżynierskiej ING WNZKŚ” 

 

Uniwersalny ubijak Proctor’a o szerokim zastosowaniu: 

- Może być przystosowany do każdej metody zagęszczania  

- Możliwość zaprogramowania do 30 różnych testów 10 gotowych, zaprogramowanych przez 

Producenta testów normowych [możliwość ich modyfikacji zgodnie z potrzebami]  

Możliwość zaprogramowania kolejnych 20 testów własnych [regulacja spadku, pozycji formy 

i ilości uderzeń] 

- Możliwość zagęszczania metodą Proctor’a wg norm PN-EN 13286-2 oraz PN-88/B-04481 - 

Możliwość ubijania CBR zgodnie z normą PN-EN 13286-47  

- Przystosowany do form Ø100 mm, Ø150 mm oraz Ø250 mm  

- Łatwa i szybka wymiana ubijaków  

W zestawie:  

- Obudowa bezpieczeństwa z oknem wizyjnym i wyświetlaczem LED  

- Napęd podnoszący ubijak na odpowiednią wysokość przy zastosowaniu tarczy podnoszącej - 

Elektroniczny system sterowania. Wyłącznik bezpieczeństwa. Licznik uderzeń z 

automatycznym wyłącznikiem. Automatyczne pozycjonowanie, podnoszenie i opuszczanie 

ubijaków. Automatyczne pozycjonowanie i obrót formy 

- Instrukcja obsługi w języku polskim  

- Deklaracja zgodności z odpowiednimi normami 

 

Wyposażenie do zagęszczania wg normy PN-88/B-04481 dla metody I, II, III i IV:  

-Cylinder Proctor’a mały Ø 112,8 mm; h=100 mm; V=1,0 dm3  

-Cylinder Proctor’a duży Ø 152,4 mm; h=120,6 mm; V=2,2 dm3  

-Ubijak lekki Ø 50,8 mm x 2,5 kg x 320 mm [metoda I]  

-Ubijak lekki Ø76,8 mm x 2,5 kg x 320 mm [metoda II]  

-Ubijak ciężki Ø50,8 mm x 4,5 kg x 480 mm [metoda III]  

-Ubijak ciężki Ø 76,8 mm x 4,5 kg x 480 mm [metoda IV]  

-Tarcza podnosząca 320 mm  

-Tarcza podnosząca 480 mm  

 

 

Aparat Proctora (znany także pod nazwą: ubijak Proctora) jest urządzeniem używanym do 

określenia wilgotności optymalnej gruntu, czyli takiej jego wilgotności, przy której możliwe 

jest osiągnięcie jego najwyższego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest niezwykle 

ważnym parametrem, ponieważ odpowiada za stabilność i pewność całej konstrukcji. Wpływ 

na gęstość podłoża ma jego wilgotność. Różne grunty charakteryzują się różną wilgotnością, 

dlatego powinno się ubijać ten o optymalnej wilgotności. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

- dostarczenia i instalacji urządzenia wraz z wyposażeniem 

 


