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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego elektronowego 
mikroskopu skaningowego z dodatkowymi modułami wraz ze szkoleniem 
podstawowym i aplikacyjnym użytkownika w zakresie obsługi. 

 

Wymagania graniczne (minimalne) 
Skaningowy 
mikroskop 
elektronowy (SEM) 
 
 

Mikroskop SEM powinien być instrumentem najnowszej generacji, 

sterowanym całkowicie cyfrowo z 64 bitowym systemem operacyjnym. 

Mikroskop powinien bezwzględnie spełniać następujące wymagania 

minimalne: 

1. Działo elektronowe z precentrowaną katodą wolframową oraz 

zespołem cylindra Wehnelta o kształcie stożkowym. 

2. Możliwość prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej (HV) 

i niskiej (LV) próżni. Zakres ciśnień w komorze badawczej w trybie 

niskiej próżni powinien zawierać się w przedziale od co najwyżej 

10 Pa do co najmniej 650 Pa. 

3. Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie od co najwyżej 

300 V do co najmniej 30 kV. 

4. Prąd wiązki elektronowej regulowany w zakresie od co najwyżej 

1 pA do co najmniej 1 µA. 

5. Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie wysokiej próżni (HV): 

� nie gorsza niż 3,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV, 

� nie gorsza niż 8,0 nm przy napięciu przyspieszającym 3 kV, 

� nie gorsza niż 15,0 nm przy napięciu przyspieszającym 1kV. 

6. Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie niskiej próżni (LV): 

� nie gorsza niż 4,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV. 

7. Powiększenie obrazów mikroskopowych (dla próbki umieszczonej 

w eucentrycznej odległości roboczej, dla obrazu w referencyjnym 

formacie A6): 

� minimalne powiększenie: co najwyżej 5 x, 

� maksymalne powiększenie: co najmniej 300 000 x. 

8. Mikroskop winien być wyposażony w następujące detektory do 

obrazowania: 

� detektor elektronów wtórnych (SE) do pracy w warunkach 

wysokiej próżni, 

� detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) do pracy 

w wysokiej i niskiej próżni, 

� detektor katodoluminescencji pracujący w zakresie długości fali 

185nm-850nm. 

9. Mikroskop winien być wyposażony w komorę badawczą, 

umożliwiającą montowanie próbek o maksymalnej wysokości nie 

mniejszej niż 80mm i maksymalnej średnicy nie mniejszej niż 

200 mm. 

10. Stolik próbek o dużej nośności zamontowany z mechanicznie 

eucentrycznym pochyłem dla wszystkich odległości roboczych 

(WD), zmotoryzowany we wszystkich 5-ciu osiach (X, Y, Z, R, T). 



11. Zakresy zmotoryzowanych przesuwów stolika:  

� X: co najmniej 100 mm,  

� Y: co najmniej 100 mm,  

� Z: co najmniej 70 mm, 

� Obrót (R): 360° bez ograniczeń,  

� Pochył (T): minimalny zakres od 00 do 90°. 

12. Mikroskop winien być wyposażony w dwie kamery podglądu 

wnętrza komory: 

� Kamerę IR (na podczerwień), umieszczoną z boku komory. 

� Kolorową kamerę CCD, umieszczoną na górnej płycie komory, 

sprzężoną z oprogramowaniem do nawigacji stolikiem próbki 

i umożliwiającą rejestrację referencyjnego obrazu stolika w 

powiększeniu ok. 1 x. 

13. Cyfrowy system sterujący, zapewniający sterowanie mikroskopem, 
obserwację obrazów mikroskopowych, płynne przechodzenie z 
obrazu optycznego w obraz elektronowy, obróbkę obrazów, ich 
zapisywanie (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, 
BMP i JPEG z rozdzielczością maksymalną, co najmniej 19 
megapikseli wraz z dwoma dotykowymi wyświetlaczami LCD. 

Układ 
rentgenowskiego 
spektrometru z 
dyspersją energii 
(EDS) 
 

 

Mikroskop SEM powinien być wyposażony w spektrometr rentgenowski 

z dyspersją energii (EDS), dający możliwość pełnej integracji 

z oferowanym mikroskopem SEM. Spektrometr EDS powinien 

bezwzględnie spełniać następujące wymagania (wyposażenie, 

parametry i funkcje): 

14. Oprogramowanie sterowania i akwizycji danych układu EDS 

całkowicie zintegrowane w graficznym interfejsie użytkownika 

(GUI) mikroskopu SEM. 

15. Detektor EDS typu SDD (Silicon Drift Detector), niewymagający 

chłodzenia ciekłym azotem. 

16. Aktywna powierzchnia sensora detektora SDD co najmniej 

25 mm2. 

17. Zakres detekcji pierwiastków: od berylu (Be) do uranu (U). 

18. Oprogramowanie umożliwiające zbieranie, analizę i zapis danych 
rentgenowskich: zbieranie widm rentgenowskich w punkcie oraz z 
dowolnie wybranego obszaru lub z całego kadru, automatyczną i 
manualną analizę jakościową, analizę ilościową, badanie rozkładu 
wybranych pierwiastków na zadanym obszarze (mapping) oraz 
wzdłuż linii (linescan), automatyczne zbieranie map 
rentgenowskich z dużego obszaru np. kilku centymetrów 
kwadratowych, tworzenie raportów. 

Analizator 
strukturalno-
chemiczny SEM-SCA 
do kolokowanych 
pomiarów metodą 
spektroskopii 
Ramana 

 
 

Mikroskop SEM powinien być wyposażony w analizator strukturalno-

chemiczny SEM-SCA do kolokowanych pomiarów metodą spektroskopii 

Ramana, bezwzględnie spełniający następujące wymagania 

(wyposażenie, parametry i funkcje): 

19. Spektrometr ramanowski o dużej jasności (transmisja min. 30%) 

ogniskowa max. 250 mm, wyposażony w podwójny tor detekcyjny 

oraz: 

• Chłodzony termoelektrycznie do –70°C (moduł Peltiera, bez 

konieczności chłodzenia wodą lub ciekłym azotem) detektor 

CCD o minimalnym rozmiarze matrycy 1024 x 256 pikseli do 

pracy w zakresie spektralnym co najmniej od 200 nm do 

1050 nm, z możliwością rejestracji do 1000 widm/s, 

• Co najmniej dwie siatki dyfrakcyjne: 1800 linii/mm dla zakresu 

VIS, 



• Kinematycznie montowany filtr krawędziowy dla fali 532 nm 

i 785 nm, umożliwiający obserwację rozpraszania Rayleigha 

w odległości 100 cm-1, lub mniejszej, od linii lasera. 

20. Graniczna rozdzielczość spektralna min. 0.5 cm-1 w obszarze 

widzialnym. 

21. Możliwość pomiaru widm ramanowskich w zakresie co najmniej 

od 100 do 4100 cm-1. 

22. Spektrometr musi być wyposażony w układ do analizy 

polaryzacyjnej dla lasera 532 nm i 785 nm. 

23. Spektrometr musi być wyposażony w system dynamicznego 

autoogniskowania podczas obrazowania Ramana, który z użyciem 

wysokorozdzielczego obiektywu o powiększeniu min. 100 x 

i parametrach NA min. 0,85 i WD min. 0,33 mm zapewni prędkość 

zbierania danych większą niż 20 widm/s. Autoogniskowanie 

powinno być utrzymane automatycznie dla próbki poruszającej się 

w osi Z z niestałą prędkością min. 10 um/s w zakresie zmiany 

topografii powierzchni próbki w osi Z min. 1,5 mm. 

24. Spektrometr musi być wyposażony w konfokalny mikroskop 

optyczny prosty, zintegrowany sztywnym łączem (bez użycia 

światłowodów) ze spektrometrem ramanowskim, przewidziany do 

badań materiałów z wykorzystaniem techniki badań konfokalnych, 

obrazowania powierzchni oraz próbek o wymiarach mikro i makro, 

pracujący w transmisji i odbiciu wyposażony w: 

• Binokular oraz kolorową kamerą wizyjną do oglądania próbek 

w świetle białym, z jednoczesną wizualizacją plamki lasera oraz 

możliwością zapisu obrazu video, 

• Obiektywy ze standardową ogniskową o powiększeniu:  

o 5 x, NA min. 0,12, WD min.14,00, 

o 20 x, NA min. 0,4, WD min. 0,39, 

o 50 x, NA min. 0,75, WD min. 0,5, 

• Obiektywy długodystansowy (LWD) o powiększeniu: 

o 20 x, NA min. 0,40, WD min. 10,60, 

• Automatycznie sterowany stolik poruszający się w trzech osiach 

xyz umożliwiający wykonywanie obrazowania Ramana z 

krokiem przynajmniej 0,1 µm dla xyz i zakresie skanowania xy 

min. 112 x 70 mm, 

• Joystick do pozycjonowania próbki typu track ball, 

• Osłona przed promieniowaniem laserowym. 

25. Spektrometr musi być wyposażony w układ co najmniej 4 filtrów 

szarych, pokrywających pełen zakres widmowy spektrometru od 

200 do 1050 nm, tłumiących równomiernie, umożliwiający płynną 

regulację mocy wiązki laserowej na próbce w zakresie min. 

0,0001% do 100%. 

26. System musi być wyposażony w lasery wzbudzające: 

• laser diodowy pracujący na linii 532 nm o mocy min. 50 mW, 

emitujący światło spolaryzowane liniowo, chłodzony 

powietrzem, 

• laser diodowy pracujący na linii 785 nm o mocy min. 100 mW, 

emitujący światło spolaryzowane liniowo, chłodzony 

powietrzem. 

27. Spektrometr ramanowski musi zapewniać możliwość 

obrazowania/mapowania ramanowskiego wykorzystując metodę: 

• punktową, 



• liniową, 

• szybkie obrazowanie typu streamline lub linescan wraz z 

pakietem oprogramowania do analizy chemometrycznej 

zawierającym m.in. PCA (Principal Component Analysis), 

Multivariate Curves (MCR-ALS), Components (DCLS), 

• obrazowanie 3D. 

28. System musi być wyposażony w bibliotekę widm ramanowskich 

minerałów. 

29. Cyfrowy system sterujący analizatorem strukturalno-chemicznym, 

służący do akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych, 

wyposażony w dwa monitory min. 22”. 

30. Jednokanałowy interfejs do mikroskopu SEM pozwalający na 

pomiary ramanowskie in situ w tym samy punkcie komory SEM 

z wykorzystaniem lasera 532 nm zawierający: 

• Konfokalną jedno-modową sondę światłowodową dla lasera 

532 nm do pomiarów spektroskopowych z odcięciem Rayleigh’a 

min. 100 cm-1, min. długość światłowodu 5m, 

• Wbudowaną kamerę wideo do podglądu próbki w świetle białym 

wewnątrz komory SEM, 

31. Zintegrowane, sterowane komputerowo oświetlenie próbki, 

pozwalające na jednoczesny podgląd próbki i plamki lasera 532 nm 

w komorze SEM. 

 Wymagane wyposażenie dodatkowe 

32. Oferta powinna uwzględniać dostawę i instalację następującego wyposażenia dodatkowego: 

urządzenie do naparowywania elektroprzewodzących powłok węglowych. 

 Wymagania ogólne 

33. Gwarancja minimum 12 miesięcy. 

Okres gwarancji jakości będzie równy okresowi rękojmi.  

34. Dostawa wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń wymaganych do uruchomienia 

i obsługi instrumentu zasadniczego i wszelkich wymaganych zamówieniem urządzeń 

peryferyjnych m.in.: stolików do próbek, paczki katod wolframowych(12 szt.), zestawu do 

posadowienia kontrolera sterującego mikroskopem wraz z wyposażeniem, drugiego 

stanowiska do obróbki danych. 

35. Instalacja oraz szkolenie podstawowe i aplikacyjne z obsługi aparatury dla 3 pracowników. 

36. Instalacja uaktualnień i poprawek oprogramowania dedykowanego do urządzenia w okresie 

trwania gwarancji. 

37. Urządzenie winno zawierać materiały spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne 

bezpieczeństwa UE (certyfikat CE lub równoważny). 

38. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zapewnia, 

adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostępność urządzeń dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 


