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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1 

Część 1- stołowy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do mikroanaliz 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego stołowego 

spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF) do nieniszczącej 

mikroanalizy pierwiastkowej zbudowanego z lampy rentgenowskiej, detektora, komory 

pomiarowej, systemu pomiaru pierwiastków lekkich, modułu obserwacji próbki oraz komputera 

stacjonarnego wraz z oprogramowaniem komputerowym do analizy punktowej, liniowej, map 

rozkładu oraz oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do badań jakościowych i 

ilościowych. 

 
Lp. Przedmiot dostawy  Wymagane parametry 
1. Spektrometr XRF Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją 

energii, ED-XRF do mikroanalizy  
1.1 Wielkość urządzenia Urządzenie o konstrukcji stołowej: maksymalna 

głębokość 800mm, maksymalna szerokość 600mm, 
maksymalna wysokość 800mm, 
Waga nie przekraczająca 80kg 

1.2 Wielkość komory 
pomiarowej 

Minimalne wymiary komory pomiarowej: wysokość 
300mm, szerokość 450mm, głębokość: 300mm 

1.3 System wzbudzenia Chłodzona powietrzem lampa rentgenowska, anoda 
wykonana z molibdenu (zapewnienie lepszego pomiaru 
pierwiastków lekkich i stopów metali) 

1.4 System wzbudzenia Maksymalna moc lampy co najmniej 30W 
1.5 System wzbudzenia Maksymalne napięcie lampy rentgenowskiej co najmniej 

47kV 
1.6 Plamka pomiarowa Wielkość punktu pomiarowego do wyboru z zakresu 

200µm- 3,5 mm, realizowana przez sterowalne 
programowo co najmniej 4 kolimatory o zmiennej 
średnicy  

1.7 Temperatura pracy Możliwość pracy urządzenia w zakresie 10-30oC 
1.8 System detekcji Detektor półprzewodnikowy typu SDD z chłodzeniem 

typu Peltiera. Rozdzielczość FWHM mniejsza niż 136eV 
(linia Mn K alfa). Detektor powinien zapewniać 
możliwość zliczania impulsów na poziomie 1000000cps 
(1Mcps) 

1.9 Zakres badanych 
pierwiastków 

Możliwość analizy pierwiastków o liczbie atomowej co 
najmniej 12, opierającej się o płukanie helem (zużycie 
helu mniejsze niż 120l/h) 

1.10 System próżniowy Kompletny zestaw umożliwiający pomiar pierwiastków 
lekkich, w tym co najmniej reduktor do helu wraz z rurką 
do podłączania, butla na hel o objętości co najmniej 
3,5m3 helu (z co najmniej roczną dzierżawą butli) 

1.11 System 
umieszczania próbek 
do analizy 

Stolik sterowany automatycznie (silnik) regulowany w 
trzech wymiarach, w zakresie co najmniej 15 cm w 
każdym kierunku 



1.12 System wizualizacji 
próbek 

System video (powiększenie min 20x) umożliwiający 
podgląd próbki i wybór miejsca do badań wraz z zapisem 
zdjęcia w powszechnie stosowanych formatach 
graficznych 

1.13 Czas pomiaru  Poniżej 30 sekund z możliwością jego optymalizacji 
2. Oprogramowanie  Wbudowane oprogramowanie zarządzające pracą 

spektrometru, współpracujące z systemem operacyjnym 
dostarczonego komputera i umożliwiające 
przeprowadzanie analizy jakościowej (przygotowanie 
widm) oraz ilościowej dzięki wbudowanym 
wewnętrznym kalibracjom (metoda Fundamental 
Parameters). 

2.1 Oprogramowanie  Oprogramowanie umożliwiające skanowanie punktowe, 
liniowe i tworzenie map rozkładu pierwiastków 

2.2 Oprogramowanie  Oprogramowanie kalibracyjne umożliwiające tworzenie 
własnych krzywych kalibracyjnych i ich zapamiętanie 

2.3 Oprogramowanie  Oprogramowanie umożliwiające zapis i wydruk wyników 
oraz danych konfiguracyjnych i kalibracyjnych z metody 
pomiarowej 

3.1 Zestaw 
komputerowy  

Procesor o wydajności co najmniej 7000 punktów w 
teście Passmark CPU Mark, dysk SSD minimum 240 GB, 
pamięć RAM minimum 8 GB, monitor o rozdzielczości 
Full HD co najmniej 22”, mysz przewodowa, klawiatura 
przewodowa, drukarka kolorowa A4. System operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
64 bitowy. Cykl życia systemu (okres wsparcia 
producenta): min. do 2025 r.  

3.2 Zasilacz UPS Zasilacz UPS umożliwiający pracę urządzenia przez co 
najmniej 15 minut od momentu wyłączenia prądu 

3.3 Zasilanie  Urządzenie zasilane napięciem 230V 
4. Bezpieczeństwo Rtg  Obudowa spektrometru zabezpieczająca przez emisją 

promieniowania rentgenowskiego zgodna z właściwymi 
certyfikatami europejskimi.  

4.1 Certyfikat CE Urządzenie musi spełniać wymogi niezbędne do 
oznaczenia znakiem CE lub równoważnym 

5. Instrukcja obsługi W języku polskim i angielskim 
6. Gwarancja  24 miesiące 
7. Szkolenie w zakresie 

obsługi przedmiotu 
zamówienia 

2 dniowe dla 2 osób 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga, 
adekwatnie do przedmiotu zamówienia, zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 


