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Opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 

 
Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego dyfraktometru 

rentgenowskiego (XRD) wraz z przeszkoleniem pracowników 
 

Wszystkie niżej wymienione parametry techniczne są parametrami minimalnymi. 
Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznie wyższych, lecz nie 
gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 

Lp. Opis i minimalne cechy i funkcje 
wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność minimalnych 
cech i funkcji 

wymaganych przez 
zamawiającego  

z oferowanymi przez 
Wykonawcę 

(TAK lub NIE) * 
Dyfraktometr rentgenowski (XRD) do badań preparatów proszkowych  

z wyposażeniem do analiz mikrodyfrakcyjnych metodą kapilary 

1.  
Dyfraktometr rentgenowski jest fabrycznie nowy i 
spełnia następujące wymagania minimalne dotyczące 
konfiguracji: 

TAK/NIE 

1.1.  Generator: 
1.1.1.  - zasilanie 220-230V/50Hz TAK/NIE 

1.1.2.  
- moc minimum: 3,0 kW, napięcie min. 20-50kV 

(regulowane - krok 1kV), natężenie prądu min. 5-
60mA (regulowane - krok 1 mA) 

TAK/NIE 

1.2.  

 Obudowa przeciwradiacyjna zapewniająca redukcję 
przenikającego poza obudowę promieniowania 
rentgenowskiego – gwarantująca wynik pomiaru 
kontrolnego poniżej 1Sv/h w odległości 10 cm od 
obudowy** 

 Brak konieczności zapewnienia ochrony 
radiologicznej podczas eksploatacji oferowanego 
urządzenia, potwierdzony odpowiednim 
dokumentem, wymienionym w Rozdziale VI pkt 7.3 
SIWZ*** 

TAK/NIE 

1.3.  

 Goniometr** 
 Goniometr wyposażony w silniki krokowe z 

optycznymi enkoderami*** 
 Ramiona goniometru pozwalające na ustawienia 

dowolnej średnicy pomiarowej goniometru w tym o 
wartości 500 mm, 560 mm, 600 mm oraz pośrednie 
wartości*** 

TAK/NIE 

1.3.1 - pionowy w konfiguracji Θ/Θ, TAK/NIE 
1.3.2 - powtarzalność ustawienia lepsza lub równa +/- 

0,0001°,  TAK/NIE 

1.3.3 - krok pomiarowy regulowany od wartości minimalnej 
lepszy lub równy 0,0001°. TAK/NIE 

1.4.  Lampy rentgenowskie o mocy większej niż 1,5KW: TAK/NIE 
1.4.1 - ceramiczna lampa rentgenowska z anodą Cu o długim TAK/NIE 



wąskim ognisku, 
1.4.2 - lampa rentgenowska z anodą Co. TAK/NIE 

1.5.  

 Zespół elementów optyki** 
 Automatycznie rozpoznawanie elementów układu w 

czasie rzeczywistym*** 
 Przełączanie elementów optycznych dostępne z 

poziomu oprogramowania sterującego bez 
konieczności justowania układu*** 

TAK/NIE 

1.5.1 zespół wymiennych elementów optyki wiązki pierwotnej: 

1.5.1.1 

- zespół automatycznej szczeliny dywergencji wraz ze 
szczeliną Sollera (o dywergencji nie większej niż 2,5 ̊) 
umożliwiających współpracę z detektorem 
energodyspersyjnym, 

TAK/NIE 

1.5.1.2 - paraboliczny monochromator wielowarstwowy Cu K 
(lustro Goebla lub urządzenie równoważne). TAK/NIE 

1.5.2 zespół szybkowymiennych elementów optyki wiązki wtórnej: 

1.5.2.1 

- zespół automatycznej szczeliny układu Bragg-Brentano 
wraz ze szczeliną Sollera (o dywergencji nie większej 
niż 2,5 ̊) umożliwiających współpracę z detektorem 
energodyspersyjnym, 

TAK/NIE 

1.5.2.2 

- zespół szczelin do geometrii wiązki koszącej 
(poślizgowej, ang. „grazing incidence” - GID) o 
dywergencji nie większej niż 0,3° umożliwiających 
współpracę z detektorem energodyspersyjnym 

TAK/NIE 

1.6.  Stolik próbki: 

1.6.1 - obrotowy stolik próbki pracujący w geometrii 
odbiciowej, TAK/NIE 

1.6.2 
- zmieniacz próbek pracujący w geometrii refleksyjnej, 

co najmniej dziewięciopozycyjny z kompletem 
uchwytów na próbki,  

TAK/NIE 

1.6.3 

- stolik z uchwytem do kapilar wraz z dwiema główkami 
goniometrycznymi, mikroskopem centrującym (do 
zamontowania na goniometrze) oraz niezależnym 
wolnostojącym urządzeniem do centrowania kapilar na 
główce goniometrycznej, 

TAK/NIE 

1.6.4 - osłona przeciwrozproszeniowa (ang. „air scatter 
screen”) TAK/NIE 

1.6.5 
- zestaw  uchwytów do próbek proszkowych ładowanych 

od tyłu (ang. „back-loading”) w ilości minimum 10 
sztuk,  

TAK/NIE 

1.6.6 - uchwyty bezodbiciowe (krzemowe) o zagłębieniu ok. 
0,5 mm – minimum 1 sztuka, TAK/NIE 

1.6.7 - uchwyty bezodbiciowe (krzemowe) płaskie – minimum 
4 sztuki, TAK/NIE 

1.6.8 
- zestaw minimum 10 uchwytów przeznaczonych do 

badania materiałów ilastych wraz z akcesoriami do 
montowania próbki. 

TAK/NIE 

1.7.  

 Monochromator grafitowy** 
 zastosowanie w poz 1.9 OPZ Detektora 

energodyspersyjnego o rozdzielczości energetycznej 
mniejszej od 360 eV dla promieniowania Cu w 
temperaturze pokojowej, eliminujący konieczność 
stosowania monochromatora*** 

TAK/NIE 

1.8.  Filtry: 
1.8.1 - filtr Fe o grubości 0.02mm, TAK/NIE 



1.8.2 - filtr Ni o grubości 0.02mm. TAK/NIE 

1.9.  

 Detektor - bezobsługowy, szybki licznik wykonany w 
technologii paskowej, pracujący w trybie 0, 1D i 2D 
wraz z elektroniką kontrolno-pomiarową, o 
rozdzielczości liniowej (szerokość paska) nie większej 
niż 75µm, powierzchnia aktywna detektora nie 
mniejsza niż 190 mm2 bez martwych pasków i 
obszarów wyłączonych** 

 Detektor energodyspersyjny o rozdzielczości 
energetycznej mniejszej od 360 eV dla 
promieniowania Cu w temperaturze pokojowej, 
eliminujący konieczność stosowania monochromatora 
grafitowego (o którym mowa w pkt 1.7 OPZ)*** 

TAK/NIE 

1.10.  

Dwa komputery (wraz z monitorami, o przekątnej nie 
mniejszej niż 23’) do sterowania pracą dyfraktometru z 
zainstalowanym oprogramowaniem kontrolno-
pomiarowym i aplikacyjnym, z wymaganym dla tego 
oprogramowania licencjonowanym systemem 
operacyjnym 

TAK/NIE 

1.11.  Komputer (wraz z monitorem, o przekątnej nie 
mniejszej niż 23’) do przetwarzania i opracowywania 
danych, o konfiguracji sprzętowej i zainstalowanym 
licencjonowanym systemem operacyjnym i 
licencjonowanym oprogramowaniem graficznym 
(umożliwiającym tworzenie i obróbkę grafiki 
wektorowej) i biurowym, które umożliwia tworzenie i 
edycję dokumentów tekstowych, arkuszy obliczeniowych 
i pomocy wizualnych wykorzystywanych do prezentacji 
multimedialnych. Konfiguracja komputera i 
zainstalowane oprogramowanie systemowe powinny 
spełniać wymagania instalacyjne i umożliwiać szybką 
pracę bazy danych krystalograficznych oraz 
oprogramowania do obróbki danych pomiarowych. 
Oferowane oprogramowanie tego komputera powinno 
zapewniać możliwość wymiany danych (eksport-import) 
między oprogramowaniem wykorzystywanym do obróbki 
danych pomiarowych oraz oprogramowaniem graficznym 
i biurowym. 

TAK/NIE 

1.12.  Kolorowa drukarka laserowa do wydruku co najmniej A4 
– 1 sztuka. TAK/NIE 

1.13.  Program operacyjny sterujący i zbierający dane z 
dyfraktometru zawierający: TAK/NIE 

1.13.1 - alarm powiadomienia o możliwości kolizji przy 
błędnych komendach,  TAK/NIE 

1.13.2 - możliwość ustawienia listy zadań pomiarowych w tym 
wykorzystanie automatycznego podajnika próbek, TAK/NIE 

1.13.3 - kontrolę i wykrywanie błędów konfiguracji. TAK/NIE 

1.14.  
Program do obróbki danych - 10 licencji stanowiskowych 
(z 6 nośnikami licencji, o ile są one wymagane przez 
program) posiadający zdolność: 

TAK/NIE 

1.14.1 - odejmowania tła,  TAK/NIE 
1.14.2 - wyznaczania położeń i kształtu refleksów,  TAK/NIE 
1.14.3 - wygładzania metodą Savitzky’ego lub funkcją Fouriera, TAK/NIE 
1.14.4 - dodawania, odejmowania, łączenia i nakładania widm, TAK/NIE 
1.14.5 - skalowania osi, zmiany czcionek, wyznaczania i zmiany 

kolorów widm, TAK/NIE 



1.14.6 - wielofunkcyjnej prezentacji graficznej danych,  TAK/NIE 
1.14.7 - przeszukiwania bazy danych – analiza fazowa 

jakościowa z graficzną prezentacją wyników. TAK/NIE 

1.15.  

 Program do analizy fazowej ilościowej – 10 licencji 
stanowiskowych (z 6 nośnikami licencji, o ile są one 
wymagane przez program)** 

 Oprogramowanie umożliwiające analizę ilościową faz 
z częściowo lub całkowicie nieznaną strukturą 
(PONCKS)*** 

TAK/NIE 

1.15.1 - umożliwiający automatyczną ilościową analizę 
zawartości faz krystalicznych i amorficznych, TAK/NIE 

1.15.2 

- - umożliwiający określenie danych strukturalnych 
oparte na metodzie Rietvelda z uwzględnieniem 
metodyki parametrów fundamentalnych (ang. 
fundamental parameters approach), 

TAK/NIE 

1.15.3 -- umożliwiający ilościową analizę fazową metodą 
Rietvelda. TAK/NIE 

1.16.  

Aktualna baza danych krystalograficznych zawierająca 
co najmniej 390 000 rekordów, umożliwiająca 
współpracę z oprogramowaniem do identyfikacji fazowej 
oraz do analizy ilościowej metodą Rietvelda. Licencja na 
1 stanowisko wraz z aktualizacjami na 5 lat - 
odnawianymi każdego roku. 

TAK/NIE 

2.  Wymagane wyposażenie dodatkowe wraz z dostawą i instalacją: 

2.1. 

Urządzenie chłodzące. Zamknięty układ chłodzenia 
woda-powietrze o mocy chłodniczej stosownej do 
oferowanego urządzenia (wraz z montażem z 
uwzględnieniem dodatkowych elementów 
konstrukcyjnych i prac niezbędnych do posadowienia 
urządzenia) 

TAK/NIE 

2.2. Urządzenie do wygrzewania próbek przed pomiarem 
dyfraktometrycznym w zakresie temperatur od 
temperatury pokojowej do 1100°C. 

TAK/NIE 

* zakreślić TAK lub NIE 
** zaznaczyć jeżeli dotyczy 
*** zaznaczyć w przypadku gdy Wykonawca wskazał „TAK” w ofercie, w tabeli 
zamieszczonej w Formularzu oferty, zawierającej DODATKOWE CECHY I FUNKCJE 

 
 
 
 
 

……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
 


