Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia

Wrocław, dnia 01-08-2017 r.
(Miejscowość, dnia)

……………………………………….
pieczęć nagłówkowa wykonawcy
CAD- MECH Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 26
52-314 Wrocław

KODY CPV:
CPV 38 00 00 00 - 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
CPV 38 43 21 00 - 3 - Aparatura do analizowania gazów
CPV 38 43 32 10 - 4 - Spektrometry emisyjne
CPV 38 43 40 00 - 6 - Analizatory
CPV 38 43 45 60 - 9 - Analizatory chemiczne
Przedmiotem zapytania jest dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego
następujących urządzeń:
I.

LABORATORYJNY SPEKTROMETR Z DETEKCJĄ METALI (1szt.)
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Laboratoryjny (biurkowy) spektrometr z detektorem oferujący szybkie i nieniszczące
analizy m. in. stopów stali, stopów metali kolorowych, stopów cynku i ołowiu, stopów
aluminium oraz stopów metali szlachetnych.
Oprogramowanie dostarczane razem ze spektrometrem umożliwia wykonanie
własnych kalibracji dla analiz pierwiastkowych rud mineralnych, składu gleby i skał,
pierwiastków według dyrektywy RoHS i innych według indywidualnego
zapotrzebowania.
2. Parametry techniczne:


System optyczny ze wzbudzeniem bezpośrednim i wtórnym pozwalający na
osiągnięcie niższych limitów detekcji,
 Zakres badanych pierwiastków od F(9) do Fm(100),
 Rozdzielczość widmowa: 125 eV
 Lampa rentgenowska z anodą rodową o mocy 50 W
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Zakres analityczny od sub ppm do 100%,
Stabilność pomiarów w temperaturze pokojowej: 0.1%
Możliwość wykonywania pomiarów w atmosferze powietrza, helu lub próżni (z
zastosowaniem opcjonalnie dostępnych płuczki helowej lub pompy
próżniowej).
Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria rozszerzający zakres detekcji
Gwarancja 5 lat

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dokonać uruchomienia oraz szkolenia z
obsługi dostarczonych urządzeń. Jeżeli zamawiane urządzenia wymagają kalibracji w
miejscu dostarczenia wykonawca zobowiązany jest wykonać takową kalibrację w ramach
dostawy.

II.

PRZENOŚNY, SZYBKI I RĘCZNY SPEKTROMETR FLUORESCENCJI
RENTGENOWSKIEJ (2 szt.)
1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przenośny, szybki i ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii do
szybkich i nieniszczących badań składu pierwiastkowego w laboratorium i w terenie,
zapewniający wyniki porównywalne z tymi otrzymywanymi za pomocą spektrometrów klasy
laboratoryjnej.
2. Parametry techniczne:











Zintegrowana konstrukcja spełniająca normę Seal (lub równoważną) chroniąca
spektrometr przed dostępem wody i pyłu.
Oprogramowanie dostarczane razem ze spektrometrem umożliwia modyfikowanie i
dodawanie własnych krzywych kalibracyjnych.
Detektor o rozdzielczości widmowej 128 eV,
Wydajna mini lampa rentgenowska 50 kV/200μA,
Wbudowana kamera 5 Mega pixeli do lokalizacji punktu pomiarowego zapewnia
uzyskanie wysokiej jakości obrazu.
Zakres analizowanych pierwiastków: Mg-U (analiza pierwiastków lekkich bez
konieczności użycia płuczki helowej)
Czas analizy: 1 - 60 s.
Minimalny limit detekcji: 1 ~ 500 ppm (w zależności od mierzonej matrycy).
Prezentacja i obróbka danych: 5-calowy obrotowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy.
Funkcja GPS pozwalająca na lokalizację miejsca podczas pomiaru i zapis informacji
o położeniu geograficznym w raporcie.
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Dwa wymienne akumulatory o pojemności 9000 mAh zapewniające cały dzień ciągłej
pracy. Możliwość wymiany baterii bez konieczności wyłączania spektrometru.
Dostarczany z zasilaczem sieciowym oraz samochodowym.
Walizka transportowa na spektrometr i wyposażenie dodatkowe.
Zakres temperatury pracy: -20 st.C do 50 st.C
Stojak laboratoryjny do analiz stacjonarnych -1 szt. (dla jednego spektrometru)
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W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dokonać uruchomienia oraz szkolenia z
obsługi dostarczonych urządzeń. Jeżeli zamawiane urządzenia wymagają kalibracji w
miejscu dostarczenia wykonawca zobowiązany jest wykonać takową kalibrację w ramach
dostawy.
III.
























ANALIZATOR TERMOGRAWIMETRYCZNY (1szt.)
Minimalny zakres ważenia do 2000 mg
Rozdzielczość minimum 0.1 µg
Waga próbki max. 2g (z tacką)
Odporny na korozję mikropiec wykonany z wysokiej jakości materiałów ceramicznych
Grzałka platynowa
Zakres temperatur przynajmniej od 20°C do 1100°C
Regulowana prędkość grzania/chłodzenia w zakresie minimum od 0,005 do 200
K/min
Wyniki analizy nawet przy najwyższej temperaturze dostępne w kilka minut
Czas chłodzenia (1100 °C do 100 °C) w atmosferze azotu max. 15 minut
Czas chłodzenia (1000 °C do 100 °C) w atmosferze helu max. 5 minut
Termopara typ S
Objętość tygla pomiarowego: do 350 µl
Atmosfera: obojętna, utleniająca, redukcyjna, statyczna, dynamiczna
Możliwość sprzężenia z zewnętrznym analizatorem gazów (GC-MS, FT-IR)
Pionowa aplikacja próbek ułatwiająca załadunek próbki
Próżnioszczelna konstrukcja utrzymująca próżnię rzędu 10-2 mbar
Zintegrowane regulatory przepływu gazu dla 3 gazów
Konstrukcja urządzenia umożliwiająca bezpośredni pomiar temperatury próbki
Sterowanie mikroprocesorowe
Automatyczne podnoszenie pokrywy
Zintegrowana kalibracja wagi
Zintegrowany system kontroli dla pozyskiwania danych, kontroli temperatury, kontroli
przepływu gazu
Możliwość rejestracji efektów endo- i egzotermicznych zachodzących w próbce
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Automatyczna kompensacja czynników zewnętrznych wpływających na pomiar
próbki
Kontrolowana prędkość zmiany masy
Oprogramowanie umożliwiające
o Automatyczne wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy
o Bezpośrednie określanie zmiennych temperatur i masy
o Zmiana masy wyrażana w % lub mg
o Analiza szybkości zmian masy
o Wyznaczanie pozostałości masy
Zestaw startowy tygli standardowych wraz z pokrywkami
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W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest dokonać uruchomienia oraz szkolenia z
obsługi dostarczonych urządzeń. Jeżeli zamawiane urządzenia wymagają kalibracji w
miejscu dostarczenia wykonawca zobowiązany jest wykonać takową kalibrację w ramach
dostawy.
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