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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3 

Część 3- stołowy skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego stołowego 

skaningowego mikroskopu elektronowego zintegrowanego ze spektrometrem 

energodyspersyjnym (EDS) zbudowanego z mikroskopu elektronowego z automatycznym 

systemem przesuwu próbek, detektora EDS oraz zestawu komputerowego i oprogramowania 

do obsługi wszystkich typów uzyskiwanych danych (obrazów mikroskopowych, widm i danych 

ilościowych). 

 
Lp. Przedmiot dostawy  Wymagane parametry 
1 Skaningowy mikroskop 

elektronowy ze 
spektrometrem EDS 

Stołowy skaningowy mikroskop elektronowy 
zintegrowany ze spektrometrem energodyspersyjnym 
(EDS) 

1.1 Wielkość urządzenia urządzenie o konstrukcji stołowej: maksymalna 
głębokość 700mm, maksymalna szerokość 400mm, 
maksymalna wysokość 800mm. Waga nie 
przekraczająca 85 kg wraz z detektorem EDS i 
pompą 

1.2 Napięcie przyspieszające możliwość wyboru napięcia z zakresu 5-15kV (do 
wyboru minimum trzy wartości napięcia) 

1.3 Powiększenie  zakres 10 do 100 000x z dodatkowym  
powiększeniem cyfrowym co najmniej 4x 

1.4 Materiał referencyjny materiał odniesienia do kalibracji mikroskopu 
1.5 Próżnia  możliwość pracy przy niskiej i wysokiej próżni, 

gwarantowana przez zestaw pomp próżniowych 
dający gotowość do pracy w czasie poniżej 3 minuty 
złożony z membranowej pompy (bezolejowej) i 
pompy turbomolekularnej 

1.7 Źródło elektronów katoda wolframowa możliwa do wymiany przez 
użytkownika oraz co najmniej 10 sztuk zapasowych 
katody wolframowych 

1.9 Detektor elektronów 
wstecznie rozproszonych 
BSE 

półprzewodnikowy detektor o wysokiej czułości, co 
najmniej czterosegmentowy 

1.10 Detektor elektronów 
wtórnych SE 

detektor o wysokiej czułości do pracy w niskiej 
próżni 

2. Tryb obserwacji 
mikroskopowej 

BSE, SE i mieszany z możliwością redukcji 
naładowania próbek. Możliwość obserwacji próbek 
nieprzewodzących bez napylania. Możliwość 
prowadzenia obserwacji stereoskopowych próbek. 
Możliwość trójwymiarowej wizualizacji powierzchni 
próbki 

2.1 Tryb obrazowania co najmniej cztery: standardowy, topografii i 2 tryby 
„cienia” 



3 Komora pomiarowa średnica komory co najmniej 80 mm, wysokość co 
najmniej 50 mm 

4 Sterowanie położeniem 
próbki 

automatyczna regulacja stolika w kierunku X-Y w 
zakresie co najmniej 30 mm w każdej osi sterowana 
kamerą optyczną. Przesuw próbki sterowany również 
za pomocą kamery optycznej 

5 Spektrometr EDS w pełni zintegrowany z mikroskopem elektronowym, 
dający możliwość analizy punktowej, liniowej i 
sporządzania map rozkładu pierwiastków. Detektor 
SDD pracujący bez stosowania ciekłego azotu o 
rozdzielczości co najmniej 135eV dla linii Mn Kalfa. 
Zmienna szybkość skanowania od 1µs do co 
najmniej 350 µs; minimalna powierzchnia aktywna 
detektora EDS co najmniej 30 mm2. Wewnętrzna 
kalibracja oraz oprogramowanie dające wyniki 
jakościowe (widma) i ilościowe (% masowy i 
atomowy) 

6 Taśma przewodząca taśma przewodząca do montażu próbek, co najmniej 
2 sztuki 

7 Zestaw komputerowy 
sterujący pracą urządzenia 

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 27”, 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.  

8 Oprogramowanie oprogramowanie sterujące kompleksowo pracą 
urządzenia, umożliwiające zapis i obróbkę widm, 
zdjęć mikroskopowych oraz danych z analizy 
ilościowej. Możliwość zapisu obrazów w typowych 
rozszerzeniach graficznych: jpg, tiff, bmp 

9 Spadki napięcia i próżni urządzenie powinno być przed nimi zabezpieczone 
10 Zasilanie  urządzenie zasilane napięciem 230V 
11 Certyfikat CE urządzenie musi spełniać wymogi niezbędne do 

oznaczenia znakiem CE lub równoważnym 
12 Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim 
13 Gwarancja  24 miesiące 
14 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. 


