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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dostawa i instalacja systemu do analizy stosunku lekkich izotopów trwałych w opcji z ciągłym 

przepływem helu „continous flow” z chromatografem gazowym w ramach doposażenia 

istniejącego systemu EA IRMS. 

Dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia: 
Wyszczególnienie Parametry graniczne (minimalne) 

1 2 

 
Spektrometr 
IRMS 
 
 

Spektrometr mas o wysokiej czułości i liniowości do precyzyjnego 
oznaczania następujących  stosunków izotopowych: 

H/D, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S 
O następujących parametrach minimalnych: 
1. Źródło jonów z jonizacją elektronową,  samokalibrujące się. Potencjały 

i parametry źródła wprowadzane ręcznie lub automatycznie poprzez 
system komputerowy. 

2. Napięcie przyspieszające min. 3 kV 
3. Zakres pomiarowy mas m/z od 1 do 96 amu z rozdzielczością 110 i 

stabilnością 10 ppm 
4. Uniwersalny potrójny kolektor Faraday’a składający się z jednego 

wąskiego i dwu szerokich kolektorów wyposażonych we wzmacniacze 
o zakresie dynamicznym 0-50 V i zawierające automatyczne 
przełączniki wzmocnienia. Wzmacniacze umieszczone w obudowie 
próżniowej celem zmniejszenia szumów i zakłóceń. 

5. System kolektorów do pomiaru H/D – dwa kolektory Faraday’a do 
pracy w układzie „continuous flow”, 

6. Czułość 1500 cząsteczek CO2 w trybie „continuous  flow”, 
7. Magnetyczny analizator mas 
8. Komputer skonfigurowany fabrycznie do pracy ze spektrometrem, 

drukarka laserowa cz/b. Zainstalowany system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), musi być on 
64-bitowy, współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego. Przez systemy 
teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: - 
możliwość uruchamiania programu Logsystem; - możliwość 
uruchamiania pakietu Office w wersji co najmniej 2013, - możliwość 
uruchamiania systemu płatnik. Cykl życia systemu (okres wsparcia 
producenta) min. do 2025r. 

9. Program użytkowy zapewniający sterowanie i diagnostykę systemu, 
programowanie analiz oraz zbieranie i analizę danych. Zapewniający 
także sterowanie wszystkich przystawek preparacyjnych.  

10. Zestaw części zużywalnych i zamiennych do spektrometru 
11. Sprężarka powietrza 8 bar, 230V, 50 Hz. 

 
Interface 
uniwersalny 
 
 

Interface uniwersalny do pracy spektrometru w trybie „continous flow” 
umożliwiający podłączenie do spektrometru mas (IRMS) dwóch 
przystawek preparacyjnych o wysokim przepływie gazu nośnego i jednej 
o małym przepływie, z możliwością w pełni automatycznego, i bez udziału 
operatora, przełączania pomiędzy nimi. Interfejs pozwalający na stałe 
podłączenie - do pięciu gazów wzorcowych i umożliwiający korzystanie z 
nich pod kontrolą systemu komputerowego. Interfejs umożliwiający 
automatyczne dopasowanie sygnału próbki i wzorca poprzez 
rozcieńczanie helem oraz umożliwiający automatyczne monitorowanie 



parametrów takich jak liniowość, stabilność, współczynnik H3
+.  

 
Przystawka 
preparacyjna z 
chromatografem 
gazowym 

Przystawka preparacyjna z chromatografem gazowym do rozdziału, 
konwersji i wprowadzania próbek do spektrometru i detektora w 
chromatografie. 
Przystawka składająca się z następujących elementów: 
1. Piec chromatografu umożliwiający wielostopniowe programowanie z 32 

narostami o szybkości 0,1 do 125 °C do maksymalnej temperatury 
450°C. Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy. Zawierający system 
podziału próbki po kolumnie na przystawkę preparacyjną i detektor w 
chromatografie 

2. Moduł dozownika split/splitles do kolumn kapilarnych z cyfrowym 
sterowaniem ciśnienia do 1000 kPa z rozdzielczością 0,01 kPa, grzany 
do temperatury 400 °C, współczynnik podziału do 12500:1. 

3. Moduł dozownika gazów z 6-cio portowym zaworem membranowym z 
pętlą dozującą.  

4. Moduł detektora płomieniowo jonizacyjnego FID 
5. Moduł detektora przewodności cieplnej TCD 
6. Przystawka konwersyjna wyposażona w reaktor utleniający i 

redukujący do konwersji próbki na CO2 i N2 (temperatura konwersji do 
1100 °C), odwadniacz próbki po konwersji i wymrażacz CO2 w 
pomiarach N2. 

7. Przystawka konwersyjna wysokotemperaturowa do oznaczeń izotopów 
wodoru i tlenu (temperatura konwersji do 1450 °C) 

8. Automatyczny podajnik próbek ciekłych na minimum 150 ampułek 2 
ml 

9. Zestaw części zużywalnych i zamiennych do przystawki preparacyjnej. 
10. Kolumna kapilarna do rozdziału węglowodorów 30 m  0,32mm. 
11. Kolumna kapilarna do rozdziału wodoru, tlenu, azotu, tlenku węgla, 

metanu, dwutlenku węgla, acetylenu, etylenu oraz etanu, o długości 
25m lub 30m, średnicy 0,32 mm. 

12. Kolumna kapilarna z sitami molekularnymi 25 m, 0,32 mm   

Specyfikacja 
analityczna 
systemu 

GC-IRMS: 
Wielokrotny nastrzyk 0.8µl  (≈0.8nmol C≈ 10ng C) wzorcowej 
mieszaniny alkanów o stężeniu 15 ng/µl zapewnia wyniki pomiarów z 
odchyleniem standardowym: 
CO2   [ 

13C ]  ………………………………………… 1σ < 0.2 ‰ 
 

Wymagania 
dodatkowe 
 

Gwarancja jakości minimum 12 miesięcy. 
Okres gwarancji jakości będzie równy okresowi rękojmi. 
Instalacja i podstawowe szkolenie użytkownika zawarte w cenie. 
System kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego 
spektrometrem Delta V z EA. 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga, 
adekwatnie do przedmiotu zamówienia, zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 


