
 
 
Załącznik numer 1: 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest Laserowy analizator wielkości cząstek wraz z jednostką dyspersji na mokro 
i boksem do dyspersji za pomocą ultradźwięków umożliwiający pomiar wielkości cząstek o następujących 
minimalnych parametrach: 
   

Lp. Parametr Wartość 

1 2 3 

1. Pomiar wielkości cząstek w 
zakresie pomiarowym  Min. 0,01 - 3750 µm 

2. Metoda analizy  Statyczne rozpraszanie światła (dyfrakcja 
laserowa) 

3. Rodzaj analizy  Pomiar na mokro wielkości cząstek ciał 
stałych, zawiesin i emulsji 

4. Wartość pomiaru Wielkość cząstek 

6. 
Wykorzystana do pomiaru 

teoria i zgodność wykonania z 
Normą 

Fraunhofer, Mie 

ISO 13320 

7. Konstrukcja optyczna  Odwrócona konstrukcja Fouriera 

8. Jeden laser  Pokrywający cały zakres pomiarowy, kolor 
zielony, ok. 530 nm 

9. 
Wyrównanie wiązki lasera 

 
Automatyczne 

10. Klasa lasera  zgodnie z normą IEC 60825-1 klasa 1 

11. Rodzaj detektora Detektor półprzewodnikowy, dużego kąta –  
(0,011- 170,02°) 

12. Kanały rozpraszania wstecznego tak 

13. 
Cela pomiarowa umożliwiająca 
szybkie czyszczenie bez użycia 

narzędzi 
tak 
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14. Typowy czas pomiaru  
ok. 5 - 10 s (zapis wartości pomiaru dla 

pojedynczego pomiaru), 1 min (cały cykl 
pomiarowy) 

15. Częstotliwość  50-60 Hz 

16. 

Oprogramowanie sterujące do 
sterowania, rejestracji i oceny 

wyników pomiarów, 
zainstalowane fabrycznie na 

dostarczonym komputerze, w 
tym monitorze, klawiaturze i 

myszy 

tak 

17. Ocena rozkładu wielkości 
cząstek  

w postaci krzywej całkowitej, wykresu 
słupkowego lub w formie tabeli tak 

18. Napięcie zasilania 100-240 V / 1  

19. Częstotliwość  50-60 Hz 

20. Jednostka dyspersyjna na 
mokro tak 

21. Rodzaj dyspersji mokrej  Zamknięty obieg cieczy 

22. Objętość zawiesiny użytej do 
dyspersji min. 150-500 ml, zmienna 

23. Pompa promieniowa do 
jednostki dyspersyjnej na mokro 

Regulowana prędkość i wydajność do min. 
3,45 l / min 

24. 
Charakterystyka materiału 

próbki użytej do dyspersji na 
mokro 

Zawiesiny, emulsje i ciała stałe, które nie 
zbrylają się, nie rozpuszczają się w płynach 
dyspersyjnych lub są słabo sypkie lub lepkie 

25. Ilość próbki użytej do dyspersji 
na mokro 

Od 10 mg (zakres μm) do kilku gramów (zakres 
mm) w zależności od materiału próbki i 

wielkości cząstek 

26. 

Brak martwej przestrzeni w 
układzie pomiarowo-płuczącym 

w jednostce dyspersyjnej na 
mokro 

tak 

27. Box ultradźwiękowy tak 
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28. Regulacja mocy Boxu 
ultradźwiękowego  do 50 watów 

29. 
Charakterystyka materiału 

próbki możliwego do rozpylenia 
w  Boxie Ultradźwiękowym 

Zawiesiny, emulsje i ciała stałe, które zbrylają 
się  

 

 

Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, zainstaluje go oraz przeprowadzi szkolenie 

z obsługi. Wykonawca udzieli ponadto gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od dnia uruchomienia 

urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 


