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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 

Część 2- stołowy dyfraktometr rentgenowski 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego dyfraktometru XRD 
stołowego chłodzonego cieczą zbudowanego z lampy rentgenowskiej, detektora, komory 
pomiarowej oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej. 
 
Lp. Przedmiot dostawy  Wymagane parametry 
1. Dyfraktometr XRD Dyfraktometr rentgenowski XRD 
1.1 Wielkość urządzenia urządzenie o konstrukcji stołowej: maksymalna 

głębokość 500mm, maksymalna szerokość 700mm, 
maksymalna wysokość 800mm, waga nie przekraczająca 
80kg 

2. Generator moc maksymalna co najmniej 500W, częstotliwość co 
najmniej 50Hz, napięcie maksymalne co najmniej 30kV, 
natężenie prądu nie mniejsze niż 10mA 

3. Lampa rentgenowska wykonana z miedzi o mocy co najmniej 1,2kW z filtrem 
niklowym 

4 Goniometr zakres kątowy 2Θ: -3 do 150o ;promień: minimum 150 
milimetrów; najmniejsza szybkość skanowania: 
≤0,01°/min; największa szybkość skanowania: 
≥100°/min; dokładność: co najmniej 0,005° w całym 
zakresie 2Θ, szczelina Sollera: 2,5o 

5 Detektor umożliwiający pomiar 0D, 1D i 2D o powierzchni 
aktywnej nie mniejszej niż 200mm2.  

6 Stolik na próbki uniwersalny do preparatów proszkowych, umożliwiający 
pomiar próbek płaskich w geometrii odbiciowej 

7 Podajnik próbek automatyczny, minimum 7 pozycyjny; zapewniający 
pomiar z obrotem próbki.  

8 Uchwyt  bezodbiciowy, wykonany z monokryształu krzemu 
8.1 Uchwyt szklany, co najmniej 10 sztuk 
8.2 Uchwyt aluminiowy, co najmniej 10 sztuk 
8.3 Uchwyt na próbki o nieregularnym kształcie 
8.4 Uchwyt aluminiowy do automatycznego podajnika próbek, co 

najmniej 10 sztuk 
9 Zestaw komputerowy 

sterujący pracą 
dyfraktometru 

jednostka centralna: min 8 GB RAM, dysk SSD co 
najmniej 250 GB, karta sieciowa; monitor Full HD, 
przekątna co najmniej 23”, mysz przewodowa, 
klawiatura przewodowa. Drukarka laserowa kolorowa 
A4, podłączona portem USB min. 2.0; rozdzielczość co 
najmniej 600x600dpi. 
System operacyjny przeznaczony do użytku w firmie 
(wersja Professional), 64 bitowy. Cykl życia systemu 
(okres wsparcia producenta): min. do 2025 r. 



10 Oprogramowanie  niezbędne do przeprowadzenia analizy jakościowej widm 
(jakościowa analiza fazowa) 

10.1 Oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia analizy ilościowej widm 
(w oparciu o metodę Rietvelda) 

10.2 Baza danych  baza danych pdf4, licencja na 1 stanowisko na okres co 
najmniej 1 roku 

11 System wspomagania 
przygotowania próbek 

dwustopniowy, membranowy system próżniowy, 
odporny chemicznie przeznaczony do przygotowania 
próbek proszkowych, w uchwytach do pomiarów z 
użyciem automatycznego podajnika próbek. Wydajności 
minimum 20 m3/h, próżnia końcowa nie większa niż 
2x10-3 mbar, moc minimum 800W  

12 System chłodzenia 
urządzenia 

układ do chłodzenia cieczą z agregatem chłodniczym, 
zapewaniający stabilizację temperatury układu 
pomiarowego ±2°C (lub lepszą) w temperaturze pracy 
dyfraktometru w zakresie od 10 do 30°C. Moc chłodnicza 
układu, nie mniejsza niż 2500W 

13 Rozbudowa  urządzenie powinno mieć możliwość rozbudowy 
o przystawkę do pomiarów temperaturowych. 

14 Zasilanie  urządzenie zasilane napięciem 230V 
15 Bezpieczeństwo Rtg  obudowa spektrometru zabezpieczająca przez emisją 

promieniowania rentgenowskiego zgodna z właściwymi 
certyfikatami europejskimi.  

16 Certyfikat CE urządzenie musi spełniać wymogi niezbędne do 
oznaczenia znakiem CE lub równoważnym 

17 Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim 
18 Gwarancja  24 miesiące 
19 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. 


