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Opis przedmiotu zamówienia-specyfikacja techniczna 

 

SPECYFIKACJA SPEKTROMETRU NMR500 MHZ 

 

1. Magnes i system szimów: 

a. Aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący o częstości podstawowej 1H 500 MHz (11,74 T), o 

średnicy wnęki 54 mm. 

b. System szimów z co najmniej 36 cewkami. 

c. Odległość linii 5G od środka magnesu nie większa niż 0,6 m w poziomie i nie większa niż 1,14 m 

w pionie. 

d. Stabilność pola magnetycznego < 5 Hz/godzinę bez sygnału lock, < 0,1 Hz/godzinę z sygnałem 

lock. 

e. Czas utrzymania ciekłego helu nie krótszy niż 150 dni. 

f. Czas utrzymania ciekłego azotu nie krótszy niż 15 dni.  

g. Elektroniczny sensor do monitorowania poziomu cieczy kriogenicznych (hel oraz azot). 

h. Linia transferowa do transferu ciekłego helu. 

i. Podstawa antywibracyjna tłumiąca drgania. 

 

2. Konsola: 

Konsola spektrometru NMR powinna mieścić moduł częstości radiowych(RF), obejmujący dwukanałowy 

syntezator częstotliwości, nadajniki RF, wzmacniacze mocy, odbiornik RF, moduł impulsów 

gradientowych i rozszerzenie magistrali sekwencera. Konsola powinna zawierać wbudowany komputer 

wyposażony w co najmniej 4 GB pamięci RAM i co najmniej 500 GB własnej pamięci masowej. W konsoli 

powinny być zainstalowane również elementy systemu szimów, kontrolery przepływu gazu oraz 

temperatury próbki, oraz zasilacz spektrometru. Konsola powinna być wyposażona w dostępny dla 

użytkownika wyłącznik zasilania. 

 

3. Systemy spektrometru: 

a. Powinien zawierać dwukanałowy syntezator częstotliwości, zawierający dwaszerokopasmowe 

moduły nadajnika obejmujące pasmo od 5 do 535 MHz z tłumieniem 159 dB z krokiem 0,01%. 

oraz dwa wzmacniacze liniowe klasy AB, jeden dla górnego pasma o mocy minimum100 W i 

dolnego pasma o mocy minimum 500 W. 

b. Powinien zapewnić dwa sekwencery RF z potokowymi wyjściami FIFO sterującymi podwójnymi 

jednostkami bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS) z rozdzielczością częstotliwości pośredniej (IF) 

0,001 Hz i rozdzielczością fazy 0,005 stopnia. Sekwencery powinny również zapewniać co 

najmniej 60 dB amplitudę kształtu RF i rozdzielczość czasową 5 ns. 



c. Powinien zawierać szerokopasmowy odbiornik o wysokiej czułości z regulowanymi komputerowo 

filtrami cyfrowymi i częstotliwością pośrednią odbiornika cyfrowego (IF) z kontrolą przesunięcia 

fazy i częstotliwości. 

d. Powinien mieć cyfrowy system detekcji o co najmniej 16 bitach i szerokości spektralnej 10 MHz. 

e. Wszystkie moduły kanałów RF będą identyczne i wymienne. Zakres częstotliwości NMR kanału 

będzie określony wyłącznie przez wzmacniacz mocy, filtry RF i sondę NMR. 

f. Wszystkie kanały RF powinny mieć możliwość definiowanej przez użytkownika modulacji fazy, 

częstotliwości i amplitudy RF, aby wspierać najnowsze eksperymenty w badaniach NMR. 

 

4. Specyfikacja systemu akwizycji 

a. Powinien zawierać jednostkę czasowego sekwencera z rozdzielczością czasową 5 ns z 

minimalnym czasem zdarzenia. 

b. Powinien zawierać co najmniej 1 GB pamięci dla przebiegów w każdym sekwencerze / jednostce 

DDS. 

c. Powinien obejmować kształty pulsów (jednocześnie faza, częstotliwość, amplituda) oparte na 

wyrażeniach jak i tabelach (definiowane przez użytkownika. Zawiera pliki dla predefiniowanych, 

powszechnie używanych kształtów pulsów, takich jak sinc, gauss, seduce, eburp, iburp, uburp i 

shifted laminar. 

d. Powinien obejmować zarówno tryb odsprzęgania homojądrowego, jak i heterojądrowego. 

e. Powinien zawierać wewnętrzny cyfrowy system lock z funkcją automatycznego autolocku 

sterowanego komputerowo. 

f. Powinien zawierać język programowania pulsów z obsługą co najmniej pięciowymiarowej 

akwizycji danych. 

g. Powinien zapewniać cyfrowe filtrowanie danych NMR w trakcie akwizycji. 

h. Powinien zapewniać sterowaną komputerowo obsługę powietrza do ładowania próbek ciekłych i 

sterowania prędkością obrotową rotora dla próbek stałych. 

 

5. Sondy – wymagania ogólne: 

a. Każda sonda wyposażona w kanał do obserwacji 1H, 19F oraz szerokopasmowy kanał do 

obserwacji jąder od 31P do 15N, 39K i 109Ag. 

b. Możliwość automatycznego strojeniaprzez wbudowany moduł oraz możliwość ręcznego 

dostrojenia przez użytkownika. 

c. Każda sonda powinna być wyposażona w inteligentne złącze, tak aby mogła być zidentyfikowana 

przez spektrometr, w celu wczytania zapisanych wartości szimów, pulsów oraz mocy. System 

powinien ostrzegać lub blokować użytkownika przed zastosowaniem takich warunków pracy 

sondy, które mogą spowodować jej uszkodzenie. 

d. Zapewnia możliwość wykonywania eksperymentów ze spin lockoraz detekcją odwrotną bez 



konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. 

 

6. Sonda do pomiaru próbek ciekłych 5 mm: 

a. Wyposażona w cewkę gradientową w osi Z i wzmacniacz o natężeniu 30 G / cm przy prądzie 10 A 

w celu ułatwienia eksperymentów 2D, supresji wody, pomiarów dyfuzji i innych. 

b. Powinna zawierać cewkę na sygnał lock 2H z możliwością blokady częstotliwości pola, regulacją 

amplitudy sygnału 2H i automatycznym gradientowym szimowaniem. 

c. Sonda powinna mieć możliwość przeprowadzania eksperymentów w zmiennych temperaturach 

od temperatury pokojowej do + 150 °C bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Ta 

sama sonda powinna również mieć możliwość pracy w temperaturze –100 °C z urządzeniem 

chłodzącym (na przykład z parownikiem z ciekłym azotem). 

d. Specyfikacja czułości sondy nie mniejsza niż: 

1H (0.1% EB) 830: 1 

19F (0.05% TFT)750: 1 

13C (10% EB)  310: 1 

13C (ASTM)  270: 1 

31P (1%TPP)  135:1 

15N (90% formamid) 35:1 

 

7. Kriosonda do pomiaru próbek ciekłych 5 mm z akcesoriami: 

a. Chłodzona ciekłym azotem – obieg otwarty. 

b. Musi zawierać wszystkie podzespoły zapewniające jej poprawną pracę (krio-platforma, dewar, 

linia transferowa, pompa próżniowa). 

c. Specyfikacja czułości sondy nie mniejsza niż:  

1H (0.1% EB) 1350: 1  

13C (ASTM)  750: 1 

d. Powinna mieć możliwość przeprowadzania eksperymentów w zmiennych temperaturach od 

temperatury pokojowej do + 150 °C bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Ta sama 

sonda powinna również mieć możliwość pracy w temperaturze –40 °C z urządzeniem chłodzącym. 

e. Powinna być wyposażona w cewkę gradientową w osi Z. 

f. Powinna zawierać cewkę na sygnał lock 2H z możliwością blokady częstotliwości pola, regulacją 

amplitudy sygnału 2H i automatycznym gradientowym szimowaniem. 

 

8. Sonda HXMAS do pomiaru próbek stałych z akcesoriami: 

a. Musi zawierać wszystkie akcesoria do pomiarów w wysokiej rozdzielczości NMR ciała stałego 

(kontroler MAS). 

b. Maksymalna prędkość wirowania próbki nie mniejsza niż 21kHz. 



c. Sonda musi być wyposażona w moduł obrotowy dla probówki o średnicy 3,2 mm i zawierać 

podwójny obwód rezonansowy dostrojony do wysokiej częstotliwości (HF) i niskiej częstotliwości 

(LF), a także do zmiennej temperatury (VT).  

d. Sonda musi mieć możliwość pomiaru w zakresie temperatur od -60 do +150 °C. 

e. Sonda musi być zdolna do pomiaru jąder o niskim współczynniku gamma w zakresie 

częstotliwości od 20 MHz do 59 MHz. 

f. Zawiera akcesorium do pomiaru jąder wymienionych w punkcie 8e. 

g. Posiada funkcję automatycznego strojenia. 

h. Specyfikacja czułości sondy nie mniejsza niż: 

13C (HMB, 8 skanów) 180: 1 

i. Rozdzielczość sondy nie gorsza niż: 

13C (ADM, FWHM)  0.1 ppm 

9. Układ regulacji i stabilizacji temperatury 

a. Umożliwia pracę w zakresie od -100 do +150 °C. 

b. Dewar z parownikiem do pomiarów VT o pojemności nie mniejszej niż 30 L. 

c. Jednostka chłodnicza pozwalająca na wykonywanie pomiarów VT do -50 °C bez konieczności 

podłączania parownika z ciekłym azotem. 

10. Automatyczny zmieniacz próbek 

a. Minimalna liczba pozycji 64. 

b. Liczba rotorów do probówek 5 mm nie mniejsza niż liczba pozycji zmieniacza. 

c. Możliwość ładowania i wymiany próbki manualnie od góry magnesu. 

11. Stacja robocza: 

Obejmuje pełną kontrolę spektrometru i przetwarzanie danych za pomocą komputera osobistego (system 

operacyjny Windows). Minimalne specyfikacje dla komputera osobistego są następujące: 

czterordzeniowy procesor 3,4 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk 1 TB, karta graficzna 2 GB, kolorowy płaski 

ekran 24”, napęd DVD +/- RW, karta sieciowa, klawiatura alfanumeryczna, mysz optyczna, drukarka 

laserowa PostScript i stół roboczy do komputera i drukarki. 

Obejmuje pełną kontrolę spektrometru i przetwarzanie danych za pomocą komputera osobistego (system 

operacyjny Windows). Minimalne specyfikacje dla komputera osobistego są następujące: 

czterordzeniowy procesor 3,4 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk 1 TB, karta graficzna 2 GB, kolorowy płaski 

ekran 24”, napęd DVD +/- RW, karta sieciowa, klawiatura alfanumeryczna, mysz optyczna, drukarka 

laserowa PostScript i stół roboczy do komputera i drukarki. 

12. Oprogramowanie 

a. System będzie wykorzystywał kompleksowy pakiet oprogramowania NMR obejmujący 

pozyskiwanie, przetwarzanie, wyświetlanie i wykreślanie danych 1, 2, 3 i 4D. Będzie zawierał 

język programowania makr wysokiego poziomu i automatyczne filtrowanie cyfrowe. 

b. Musi być dostępny dla formatu systemu operacyjnego Windows i musi działać natywnie w tych 



systemach operacyjnych. 

c. Musi zapewnić ogólną licencję na nieograniczoną liczbę dodatkowych kopii oprogramowania 

NMR (aby były dostępne dla użytkowników bez dodatkowych opłat). Aktualizacje 

oprogramowania będą publikowane w witrynie internetowej dostawcy i będą dostępne do 

bezpłatnego pobrania. 

d. Musi mieć zarówno graficzny program pomocy online, jak i rozwijane identyfikatory funkcji, 

ułatwiające interakcję użytkownika z poleceniami oprogramowania i sterowaniem. 

e. Obsługuje tabelaryczny format arkusza kalkulacyjnego, aby umożliwić eksport danych do 

programów innych firm. 

f. Zapewnia programowalne menu eksperymentów NMR, które zapewni pełną akwizycję danych 

NMR, przetwarzanie danych i wykreślanie. 

g. Zapewnia graficzny interfejs całego procesu akwizycji i parametrów kreślenia. 

h. Zawiera graficzne przedstawienie weryfikacji czasowej eksperymentu, w tym nazw parametrów, 

wartości oprogramowania, tabel faz i dopasowanie pulsów. 

i. Oprogramowanie powinno umożliwiać powiadamianie e-mailem o zakończonym pomiarze 

automatycznym. 

j. Zapewnia wyrównanie gradientu osi Z zarówno dla sond gradientowych, jak i nie wyposażonych 

w gradient, w celu optymalizacji próbki przy użyciu sygnału protonu lub deuteru. 

k. Automatyczny NMR „No-D” (bez deuteru) musi być dołączony jako standardowa funkcja 

oprogramowania. 

l. Powinien mieć wbudowane konwertery formatu danych NMR. 

m. Powinien mieć możliwość kontrolowania i zarządzania czasem oraz zapewniać automatyczne 

ponowne uruchamianie kolejki próbek. 

n. System musi mieć możliwość umożliwienia pełnej zdalnej obsługi spektrometru bez użycia 

oprogramowania sieciowego innej firmy. Komputer do gromadzenia danych zawiera wszystkie 

pliki i informacje wymagane do zbierania danych i automatycznie przekazuje te informacje do 

dowolnej stacji roboczej lub komputera osobistego podłączonego do lokalnego lub zdalnego 

miejsca. 

13. Wymagania dodatkowe obligatoryjne - niepunktowane 

a. Dedykowany układ stabilizacji i podtrzymywania napięcia niezbędnego do poprawnej pracy 

spektrometru NMR. 

b. Sprężarka - zapewni odpowiedni przepływ powietrza przez maksymalne ciśnienie 10 barów do 

pomiaru eksperymentów NMR w fazie stałej. Kompresor będzie dostarczany ze zbiornikiem o 

pojemności 90 litrów i osuszaczem powietrza. 

c. Zestaw próbek testowych i kalibracyjnych do pomiarów w cieczy oraz ciele stałym. 

d. Zestaw probówek NMR 5 mm. 

e. Co najmniej 5 rotorów ceramicznych 3.2 mm do pomiarów ciała stałego. 



f. Częścią dostawy muszą być niezbędne ciecze kriogeniczne (ciekły He) do zainstalowania i 

uruchomienia spektrometru NMR, w tym Dewara do ciekłego He o zawartości minimum 100 

litrów 

14. Wymagania opcjonalne - punktowane 

a. Automatyczny zmieniacz próbek z punktu 10 posiadający możliwość do automatycznej zmiany 

próbek ciekłych jak i stałych. (30 pkt) 

b. Urządzenie do wyjmowania/wkładania oraz przesuwania sondy opisanej w punkcie 7 bez 

konieczności ogrzania sondy do temperatury pokojowej. (20 pkt) 

c. Urządzenie do testowania jakości przygotowania oraz prędkości kręcenia rotorów do ciała stałego 

przed użyciem w sondzie HXMAS opisanej w pkt 8. (20 pkt) 

d. Opcja sondy z punktu 6 zapewniająca możliwość prowadzenia pomiarów z jednoczesnym 

odprzęganiem 1H i 19F (tj.: X- {1H, 19F}).(10 pkt) 

e. Konstrukcja sondy opisanej w pkt 6 i 7 umożliwiająca odcięcie gazu o zmiennej temperaturze od 

bezpośredniego kontaktu z wirnikiem próbki, dzięki czemu pomiary w zmiennej temperaturze 

nie wymagają specjalnego rodzaju rotorów. (10 pkt) 

f. Minimum 5 rotorów do ciała stałego dla próbek 3,2 mm dedykowanych do sondy z pkt. 8 oraz do 

automatycznego zmieniacza próbek z pkt. 10. (10 pkt) 

15. Szczegóły instalacji. Dostawca gwarantuje instalację i poprawne funkcjonowanie spektrometru w 

dedykowanym pomieszczeniu w budynku Wydziału Chemii. Pomieszczenie to jest dostępne dla 

wszystkich oferentów pragnących dokonać wizji lokalnej. Szczególne parametry pomieszczenia (po jego 

planowanej adaptacji) narzucają następujące warunki na instalację i użytkowanie sprzętu. Wszystkie 

elementy spektrometru muszą zostać wprowadzone do pomieszczenia - dostęp z poziomu gruntu na 

zewnątrz budynku. 

16. Warunki odbioru technicznego. Dostawca przeprowadzi standardowe testy czułości, rozdzielczości i 

kształtu linii przeprowadzonych dla 1H, 13C i 15N na wszystkich dostarczonych sondach. Zapewni 

dwuetapowe szkolenie (oprogramowanie, urządzenia) pracownika Wydziału w zakresie: 

a. rutynowych pomiarów 1D i 2D w tym pomiarów zautomatyzowanych; 

b. zarządzania systemem (użytkownicy, poziomy dostępu do konkretnych funkcji sytemu); 

c. konserwacji systemu (uzupełnianie cieczy kriogenicznych, etc.). 

 

17. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru technicznego. 

18. Wykonawca zapewnia dostępność urządzenia dla osób niepełnosprawnych. 


