
Załącznik nr 5  
Opis oferowanego rozwiązania  
  

Podać producenta, nazwę i model oferowanego sprzętu  
 
SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY 
TESCAN VEGA GM Z  SYSTEMEM MIKROANALIZY  
RENTGENOWSKIEJ EDS   
 

 

  

Lp.  Parametry wymagane  Parametry oferowane  

I SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY 
TESCAN VEGA GM  (Katoda wolframowa jako 
źródło elektronów) 

 

1.  Rozdzielczość  mikroskopu w trybie wysokiej próżni (SE) nie 
gorsza niż: 3 nm 

  

2.  Rozdzielczość w trybie zmiennej próżni (detektor BSE) nie 
gorsza niż: 3.5 nm 

 

3.  Napięcie przyspieszające: z płynną regulacją w zakresie od 
200 V do 30 kV 

 

4.  Prąd wiązki regulowany w sposób ciągły w zakresie od 1 pA 
do 2µA 

 

5.  Detektor SE do obrazowania topograficznego powierzchni  

6.  Detektor BSE tworzący obrazy w trybie kontrastu 
materiałowego. Detektor na ruchomym ramieniu 
pozwalającym na wysunięcie detektora z komory 

 

7.  Układ pomiaru prądu wiązki oraz alarm w przypadku 
dotknięcia próbką lub stolikiem innych elementów wnętrza 
komory 

 

8.  Kamera podglądu wnętrza komory umożliwiająca kontrolę 
położenia stolika i próbek względem elementów komory 
mikroskopu 

 

9.  System antykolizyjny, który tworzy wirtualną wizualizację 
wnętrza komory, umożliwiając ciągłą ocenę położenia i 
geometrii wyposażenia komory w stosunku do położenia 
stolika z próbkami i samych próbek w komorze. Model 
antykolizyjny kontroluje wykonywane przesunięcia i 
interakcje elementów wyposażenia wnętrza komory. System 
antykolizyjny wykorzystuje informacje wprowadzone przez 
operatora na temat wielkości i kształtu próbek 
umieszczonych na stoliku 

 

10.  Możliwość nakładania i ‘miksowania’ obrazów z detektorów 
z regulowanym udziałem sygnału z poszczególnych 
detektorów w obrazie składanym 

 

11.  Powiększenie mikroskopu w zakresie od 2 do co najmniej 
1 000 000 razy (obraz z detektorów SE/BSE) regulowane w 
sposób ciągły w całym zakresie 

 

12.  Średnica pola widzenia przy odległości roboczej 10 mm nie 
mniejsza niż  7.5-7.7 mm 

 

13.  Przesuwy całkowicie zmotoryzowanego stolika próbek w 
zakresie: X - min. 130 mm , Y - min. 130 mm, Z – min 100  

 



mm, pochylanie  od -60 o do +90o , rotacja: 3600 

14.  Możliwość umieszczenia w komorze próbki o wymiarach nie 
mniejszych niż: średnica 320 mm i 140 mm wysokość 

 

15.  Efektywna średnica wiązki elektronowej i prąd wiązki 
regulowane elektromagnetycznie w sposób ciągły przy 
pomocy dedykowanej soczewki elektronowej bez 
konieczności stosowania apertur mechanicznych w celu 
regulacji prądu wiązki 

 

16.  Automatyczne centrowanie wszystkich elementów optyki 
elektronowej: szereg zautomatyzowanych funkcji 
umożliwiających szybkie uzyskanie obrazu dobrej jakości 

 

17.  Optyka elektronowa mikroskopu wyposażona w układ 
soczewek elektronowych pozwalających na płynne 
przełączanie się między trybami pracy umożliwiającymi: 
obserwacje ze zwiększoną głębią ostrości, obserwacje z 
powiększonym polem widzenia 

 

18.  System próżniowy wyposażony w pompę turbomolekularną i 
pompę rotacyjną. Brak chłodzenia wodą. Próżnia robocza w 
kolumnie - poniżej 10-3 Pa, w trybie zmiennej próżni 
możliwość uzyskania ciśnienia około 30 Pa w celu 
neutralizacji ładunków na powierzchni próbek 
nieprzewodzących 

 

19.  Zapis obrazów z rozdzielczością nie gorszą niż  16 384 x 
16 384 pikseli 

 

20.  Komora zawierająca co najmniej 20 wolnych portów do 
zainstalowania w przyszłości  innych urządzeń takich jak: 
analizatory EDS, EBSD, WDS itp 

 

21.  Oprogramowanie mikroskopu umożliwiające przetwarzanie 
obrazów i pomiary obiektów na obrazach 

 

22.  Moduł oprogramowania przeznaczony do uzyskiwania 
obrazów i rekonstrukcji 3D obserwowanych powierzchni 
oraz wykonywanie pomiarów wysokości/głębokości 
obiektów 

 

II 
 

SYSTEMEM MIKROANALIZY  
RENTGENOWSKIEJ EDS   
(Detektor EDS AZtec Live Advanced serii UltimMax 
40) 

 

1.   System EDS zapewniający możliwość wykonywania analiz w 
punkcie, wzdłuż zadanej linii oraz uzyskiwanie map rozkładu 
pierwiastków 

  

2.  Detektor o powierzchni aktywnej co najmniej 40 mm2 nie 
wymagający chłodzenia ciekłym azotem  o gwarantowanej 
rozdzielczości nie gorszej niż 127 eV dla linii manganu 
(wymagane jest potwierdzenie rozdzielczości detektora w 
miejscu instalacji zgodnie ze standardem ISO 15632 2012) 

 

3.  Układ elektroniczny zbierania sygnału rentgenowskiego i 
obrazowania oraz komputer sterujący 

 

4.  Detektor EDS na zmotoryzowanym ramieniu  

III  INNE  

1. Zestaw niezbędnych przyłączy: reduktor do azotu, przewody 
gazowe, próżniowe, kable elektryczne niezbędne do 

 



uruchomienia urządzeń 

2.  Niezbędne komputery wraz z oprogramowaniem  

3. Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia 
podpisania protokołu odbioru 

 

4.  Dostawa, instalacja i uruchomienie oraz dwuetapowe 
szkolenie dla personelu 

  

 


