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1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż fabrycznie nowego zestawu dyfraktome-
tru rentgenowskiego w zakresie i parametrach technicznych jak niżej. 

2. Założenia 

Aparat wykorzystujący zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich do badania struktury ma-
teriałów stałych, a szczególnie prekursorów, katalizatorów, nośników, sorbentów pozwalają-
cy na określenie: składu fazowego (analiza jakościowa i ilościowa), wielkości krystalitów, a 
także (dzięki wyposażeniu w kamerę rentgenowską) ocenę zmian tych parametrów pod 
wpływem temperatury i w obecności różnych atmosfer gazowych w tym gazów zawierają-
cych wodór. Aplikacje komputerowe współpracujące z aparatem powinny umożliwiać pełną 
kontrolę i konfigurację urządzenia oraz nabór, archiwizację i obróbkę danych pomiarowych, 
a także identyfikację struktur krystalograficznych.  

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia. 

W skład zestawu dyfraktometru  rentgenowskiego powinny wchodzić następujące elementy: 
a) Generator wysokiego napięcia o mocy minimum 3kW zasilający lampę rentgenowską. 

 Lampa rentgenowska ceramiczna z anodą Cu o mocy nie mniejszej niż 2 kW.  Zmia-
na ogniska z liniowego na punktowe i odwrotnie nie może wymagać demontażu lub 
re-justowania lampy. 

 Możliwość eliminacji składowej promieniowania K: filtr Ni. 

b) Goniometr w układzie - z następującym o następujących parametrach i wyposażeniu: 

 zakres kątowy (2) pracy goniometru do co najmniej +160°, 

 rozdzielczość kątowa regulowana od wartości minimalnej nie większej niż 0.0001°, 
c) Optyka wiązki pierwotnej i ugiętej. 

 Zespół optyki Bragg-Brentano z zestawem szczelin wejściowych, elementów ograni-
czających szerokość wiązki oraz filtrów przeciwrozproszeniowych, 

 Komplet szczelin Sollera 0.04 radiana dla wiązki pierwotnej i ugiętej, 

 Brak konieczności justowania goniometru, wysokości próbki oraz wysokości lampy 
rentgenowskiej po zmianie konfiguracji aparatu. 

 System automatycznej identyfikacji elementów zamontowanych na goniometrze, 
d) Uchwyty próbek 

 Stolik do umieszczania próbek z możliwością obracania i pracy w układzie odbicio-
wym i transmisyjnym. 

 Komplet uchwytów do próbek proszkowych – minimum 3 sztuki. 

 Podkłady bezodbiciowe – minimum 3 sztuki. 
e) Detekcja 

 Szybki półprzewodnikowy detektor paskowy, 
f) Moduł rentgenowskiej kamery wysokotemperaturowej dostosowanej do pracy w tempe-

raturze do co najmniej 1500°C z możliwością pracy w atmosferze powietrza, gazów obo-
jętnych oraz zawierających wodór. W skład modułu kamery powinny wchodzić elementy 
mocujące, zestaw instalacyjny, podłączenia i opomiarowanie. 

g) Układ chodzenia 

 Ciecz-powietrze z zamkniętym obiegiem wody, wymiennik ciepła o mocy chłodniczej 
co najmniej 3,5kW chłodzony powietrzem, 

h) Zestaw do przygotowania i prasowania materiałów proszkowych w uchwytach próbek. 
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i) Sprzężony z dyfraktometrem zestaw komputerowy z monitorem LCD i drukarką laserową 

(wydruk kolor), wyposażony w system operacyjny oraz aplikacje do: 

 sterowania parametrami poszczególnych elementów aparatury,  

 naboru, rejestracji i obróbki danych pomiarowych,  

 analizy fazowej jakościowej i ilościowej metodą Ritvelda sprzężone bazą danych 
widm. 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy: 

a) certyfikat bezpieczeństwa CE, 
b) zabezpieczenia przeciwradiacyjne generatora powinny spełniać normy bezpieczeństwa 

poniżej 1 µSv/godz. w odległości 10 cm od obudowy aparatu, 
c) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania innych obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 

5. Zakres dostawy 

a) zestaw dyfraktometru rentgenowskiego o konfiguracji opisanej w punkcie 3 niniejszej 
specyfikacji – jeden (1) komplet,  

b) dodatkowa lampa ceramiczna z anodą Cu  - jedna (1) sztuka, 
c) dostarczenie aparatury do miejsca użytkowania – siedziby Zamawiającego, 
d) instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń. 
e) minimum 4-dniowe szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania w siedzi-

bie Zamawiającego, 

f) dokumentacja aparatury, w tym instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji – w języku 
polskim, 

g) deklaracja zgodności, 
h) certyfikat bezpieczeństwa / oznakowanie CE. 

6. Wyłączenia z dostaw 

Nie dotyczy. 

7. Gwarancje 

a) gwarancja min. 2 lata od czasu uruchomienia aparatury, 
b) autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,  
c) deklaracja minimum dziesięcioletnia dostępności części zamiennych. 

8. Zakres oferty technicznej 

a) potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań ni-
niejszej specyfikacji, 

b) opinia Państwowej Agencji Atomistyki, co do zezwolenia na stosowanie urządzenia bę-
dącego przedmiotem oferty w aspekcie działalności związanej z narażeniem na promie-
niowanie jonizujące, 

c) karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia, 
d) lista akcesoriów dodatkowych, które nie są objęte zakresem dostawy, 
e) informacje o gwarancji, szkoleniu i serwisie, 
f) informacje dotyczące wymaganego zasilania elektrycznego oraz mediów koniecznych 

do pracy urządzenia, 
g) informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urzą-

dzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi.  
 

 


