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Załącznik nr 1 
          

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
System do tomografii komputerowej 
 
System  tomograficzny  przeznaczony  będzie  do  prowadzenia  badań  nieniszczących  oraz  pomiarów 
geometrii  zewnętrznej  oraz  wewnętrznej  gęstych  detali  takich  jak  odlewy  obudów  silników,  łopatek 
turbinowych,  dużych  części  kompozytowych, oceny  próbek  wykonanych  z  metali  i  ich  stopów, 
grubościennych  odlewów  w  celu  identyfikacji  wad  materiałowych,  w  tym  szybką  identyfikację  wad 
materiałowych  o  znacznych  rozmiarach,  inspekcję  elementów  z  tworzyw  sztucznych,  niewielkich 
odlewów,  złożonych  mechanizmów  jak  również  próbek  biologicznych  i materiałów  badawczych oraz 
poprawności  montażu  elementów  konstrukcyjnych  precyzyjnych,  wykonanych  z  różnych  materiałów. 
Ponadto  będą  wykonywane  analizy  dokładności  wykonania  gotowych  wyrobów  w  odniesieniu  do 
modelu CAD.  
 
 
Podstawowe komponenty systemu:  
 

1. Źródło promieniowania rentgenowskiego minifokus 450 kV  
2. Źródło promieniowania rentgenowskiego mikrofokus 450 kV z możliwością upgrade do 750kV;  
3. Źródło promieniowania rentgenowskiego mikrofokus 225 kV;  
4. Detektor promieniowania rentgenowskiego panelowy;  
5. Detektor promieniowania rentgenowskiego liniowy;  
6. Układ manipulatora;  
7. System akwizycji danych;  
8. Wysokowydajna stacja robocza do rekonstrukcji i analizy danych;  
9. Oprogramowanie do wizualizacji wyników badań  
10. Cena systemu musi zawierać okres 4 lat bezpłatnych aktualizacji źródeł do najnowszych 

rozwiązań i konstrukcji, tak aby zapewnić ciągłą innowacyjność systemu. 
 
 
1.  Dostawca  wykona  integrację  systemu  z  wybudowanym  bunkrem  –  stanowiącym  osłonę 
radiologiczną w następującym zakresie:  
a. Przekaźnik blokady bezpieczeństwa drzwi  
b.  Zewnętrzny  moduł  ostrzegawczy  bezpieczeństwa  z  interfejsem  PLC  z  ekranem  dotykowym  i  3‐
panelowym szkłem LED  
c. Wewnętrzny moduł ostrzegawczy  
d. Dostępne wewnętrzne i zewnętrzne wyłączniki awaryjne  
e. Integracja z zasilaniem budynku  
g. System kamer nadzorujących bunkier  
 
2. Zasilanie urządzeń systemu 230 V, gniazdo 20 A,  
 
Wymagane parametry aparatury:  
 
System  Tomografii  komputerowej  ma  pozwalać  na  tworzenie  obrazów  i  rekonstrukcję  modeli 
tomograficznych elementów gotowych metalowych, kompozytowych, elektronicznych o masie od 10 g 
do co najmniej 100 kg. 

Zamawiający wymaga następujących parametrów: 
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a. Maksymalna wysokość próbki – 1800 mm 
b. Maksymalny zakres skanowania – 1500 mm 
c. Maksymalna średnica próbki – 500 mm 

Ze względu na konstrukcję bunkra zamawiający podając parametry maksymalne opisane w 
podpunktach a,b i c ma na myśli takie próbki gdzie tylko jeden z wymaganych parametrów 
dotyczy skanowanej próbki, a nie wszystkie trzy opisane w punkcie  a, b i c jednocześnie. 

System  ma  umożliwiać  realizację  badań  defektoskopowych,  obrazowania  rozmieszczenia  elementów 
konstrukcji złożonych, uzyskiwania modeli 3D z chmury punktów.  
Urządzenie musi  zapewniać użytkownikom bezpieczeństwo radiacyjne: dawka promieniowania poniżej 
1.0 μS/h, mierzona 10 cm od ściany kabiny ochronnej (bunkra)  
Lampy  rentgenowskie  mikrofocus  wykorzystywane  jako  źródła  promieniowania  rentgenowskiego  dla 
źródła  225kV  i  450kV  wykorzystywane  w  tomografie  muszą  mieć  budowę  typu  otwartego.  Lampa 
minifokus budowę zamkniętą.  
Urządzenie musi umożliwiać użytkownikowi samodzielną zmianę konfiguracji z lampy z typu statycznego 
na  rotacyjny dla  źródła 225 kV  i na odwrót bez koniczności wzywania serwisanta; w przypadku źródła 
promieniowania  rentgenowskiego  typu  otwartego  (mikrofokus)  wymiana  żarnika  powinna  zajmować 
max  45  minut;  podany  czas  liczony  jest  do  chwili  gotowości  urządzenia  do  wykonywania  kolejnych 
pomiarów.  
 
Układ manipulatora musi posiadać minimum 4 zmotoryzowane osie,  
Zakres ruchu manipulatorów:  

 X = 825 mm (+265/‐600)  

 Y = 725 mm  

 Z = 925 mm  

 Rotate = continuous  
 
Układ zmiennego położenia detektora względem źródła  
 
Maksymalna średnica elementu, który może być zeskanowany w całości musi wynosić co najmniej 500 
mm  
 
Wysokość elementu, który może być zeskanowany w całości, musi wynosić co najmniej 1800 mm.   
System musi  umożliwiać  użytkownikowi  samodzielną wymianę  katody  dla  lamp  typu mikrofokus,  bez 
konieczności  wzywania  serwisanta  nie  wywołując  utraty  gwarancji  na  jakikolwiek  z  elementów 
tomografu lub jego całość,  
System  musi  umożliwiać  dla  lamp  mikrofokus  użytkownikowi  samodzielne  otwarcie  lamp,  bez 
konieczności  wzywania  serwisanta  nie  wywołując  utraty  gwarancji  na  jakikolwiek  z  elementów 
tomografu lub jego całość, dla żródła minifokus wymiana odbywa się u producenta.  
Zamawiający  wymaga  aby  system  zawierał  oprogramowanie  i  wyposażenie  urządzenia  takie,  by  po 
wymianie  żarnika  operator mógł wycentrować  pozycję  żarnika  za  pomocą  funkcji  oprogramowania w 
sposób całkowicie automatyczny, lub posiadał dostęp do funkcji które umożliwią mu ustawienie żarnika 
z poziomu oprogramowania np. poprzez zastosowania zmotoryzowanego systemu przesuwania żarnika 
wewnątrz urządzenia. 
Źródła promieniowania X‐RAY. System powinien być wyposażony w 3 niezależne źródła promieniowana 
zamocowane na zmotoryzowanej kolumnie z możliwością ich automatycznego przełączenia:  
 
 
 
 
Źródło typu minifocus:  

 Napięcie przyśpieszające min. 450 kV  
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 Moc całkowita min. 1500 W  

 Konstrukcja zamknięta 
 
Źródło typu microfocus 450 kV:  

 Źródło typu otwartego  

 Układ typu rotating target  

 Rozdzielczość przy czasie odświeżania ‐ możliwość czytelnego rozróżnienia linii 50 mikrometrów  

 Powiększenie minimum 30x  

 Napięcie przyśpieszające 450 kV  

 Moc źródła promieniowania minimum 450 W  

 Żywotność lampy przy pracy ciągłej (w godzinach) ‐ min. 10000 h  
 
Źródło typu microfocus 225 kV ‐ statyczny:  

 Napięcie przyśpieszające 225 kV  

 Moc źródła promieniowania minimum 225W  

 Najlepsze możliwa wielkość ogniska =<3 mikrometry  

 Najlepsza możliwa rozdzielczość liniowa 23 mikrometry a dla mocy 225W nie gorzej niż 400 
mikrometry  

 Układ źródła otwarty  

 Źródło typu multimetal: Cu, Al, Sn, Ag  

 Żywotność lampy przy pracy ciągłej (w godzinach) ‐ min. 10000 h  
 
Źródło typu microfocus 225 kV ‐ wirujący dysk:  

 Napięcie przyśpieszające 225 kV  

 Moc źródła promieniowania minimum 450 W  

 Najlepsze możliwa wielkość ogniska =<10 mikrometrów  

 Najlepsza możliwa rozdzielczość liniowa przy mocy 450 W: 520 mikrometrów  

 Układ źródła otwarty  

 Żywotność lampy przy pracy ciągłej (w godzinach) ‐ min. 10000 h  
 
Wymienione źródła promieniowania powinny być wyposażone w uchwyty filtrów oraz zestaw filtrów.  
System  musi  być  wyposażony  w  układ  detekcji  z  wykorzystaniem  panelu  płaskiego  i  liniowego  ze 
zmotoryzowanym układem przełączania.  
 
Detektor cyfrowy panelowy do akwizycji zdjęć rentgenowskich powinien spełniać poniższe parametry:  

 Wymiary detektora minimum 400x400 mm  

 Rozdzielczość detektora nie może być mniejsza niż 4096x4096 pikseli  

 Rozmiar piksela detektora nie może przekraczać 100 μm  

 Głębia szarości nie mniej niż 16 bit  

 Detektor musi charakteryzować się prędkością odświeżania wyższą niż 3,5 klatki/s bez binningu, 
(w trybie binning czyli łączenia sąsiadujących pikseli 7,5 kl/s)  

 Detektor musi być oparty o scyntylatory z jodku cezu (Csl)  

 Urządzenie musi umożliwiać redukcję artefaktów pierścieniowych poprzez przemieszczanie 
detektora lub manipulatora podczas skanowania  

 Układ detekcji musi spełniać wymagania normy ASTM E2597‐07 lub równoważnej  

 Osłona detektora musi być wykonana z włókien węglowych lub innego materiału o niskim 
pochłanianiu promieniowania rentgenowskiego (nie z metalu)  

 Żywotność detektora płaskiego przy pracy ciągłej (w godzinach) – min. 10000  
 
Detektor cyfrowy liniowy zakrzywiony do akwizycji zdjęć rentgenowskich powinien spełniać poniższe 
parametry:  

 Długość panelu co najmniej 800 mm  
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 Liczba pikseli minimum 2000  

 Rozmiar piksela detektora nie może przekraczać 450 μm  

 Głębia szarości nie mniej niż 16 bit  

 Zakrzywiona konstrukcja minimalizująca zniekształcenia typu „sctarerinng"  

 Detektor liniowy z prędkością odświeżania 50ms/linię 

 Żywotność detektora liniowego przy pracy ciągłej (w godzinach) – min. 10000 h  
 
W  skład  zestawu  musi  wchodzić  stacja  sterująca  pozwalająca  na  niezawodną  kontrolę  i  pracę  
z urządzeniem przy wykorzystaniu jego wszystkich możliwości pomiarowych oraz druga niezależna stacja 
robocza służąca rekonstrukcji danych, wizualizacji i ich obróbce,  
Stacja sterująca i stacja robocza muszą być połączone ze sobą szybkim połączeniem kablowym (lub przez 
zastosowanie  rozwiązania  innego  rozwiązania  zapewniającego  równoważną  funkcjonalność) 
umożliwiającym  transfer  danych  z  tomografu/stacji  sterującej  do  stacji  roboczej  w  trakcie  trwania 
skanowania  oraz  jednoczesną  akwizycję  danych  i  rekonstrukcję  modelu.  Zamawiający  dopuszcza 
rozwiązanie gdzie rekonstrukcja i skan odbywać się będę w innym czasie a nie jednocześnie  
 
Stacja robocza musi posiadać co najmniej:  
 

 256 GB pamięci RAM  

 pamięć HDD o łącznej pojemności 16 TB RAID  

 pamięć SSD na system operacyjny, o łącznej pojemności 1,6 TB  

 jeden procesor minimum 14‐rdzeniowy o parametrach gwarantujących uzyskanie nie mniej niż 
24400 w teście CPU Benchmark  

 dwie dedykowane do zadań rekonstrukcji 3D karty graficzne klasy PRO,  

 monitor 4K o przekątnej minimum 32 cale  
Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczone 64 bitowe oprogramowanie 3D, dedykowane do obróbki 
danych tomograficznych 3D i obrazów 2D, pozwalające redukować artefakty związane z utwardzaniem 
wiązki,  na  licencji  dożywotniej,  darmowo  aktualizowane  przez  co  najmniej  okres  gwarancji  na 
urządzenie.  
 
Funkcjonalności oprogramowania:  

 Oprogramowanie do akwizycji musi umożliwiać wykonanie skanu przy obrocie mniejszym niż 
360˚  

 Akwizycja danych przy ciągłym obrocie obiektu  

 Możliwość rekonstrukcji części obiektu  

 Automatyczne generowanie powierzchni  

 Porównanie obiektu z modelami CAD  

 Pomiar grubości ścianek  

 Analiza i charakteryzacja porowatości  

 Analiza materiałów kompozytowych z włóknami  

 Analiza i modelowanie transportu w ośrodkach  

 Analiza struktur piankowych  

 Analiza defektów oraz inkluzji zgodnie z normą P21/V/VW50097 lub równoważną  

 Pomiary współrzędnościowe GD&T długości i kąta  

 Sterowanie i monitorowanie lampą rentgenowską  

 Automatyczne generowanie powierzchni  
 
Oprogramowanie do rekonstrukcji gwarantujące czas rekonstrukcji dla obszaru 2000x2000x2000 wokseli 
pobranej dla 3600 projekcji w czasie nie dłuższym niż 110 sekund,  
Wraz z systemem musi zostać dostarczony co najmniej 1 wzorzec w postaci pręta z dwoma kulkami na 
końcach pręta do kalibracji geometrycznej wielkości woksela,  
Dostarczone wzorce muszą być certyfikowane przez akredytowane laboratorium,  
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Oferent  musi  posiadać  zezwolenie  Państwowej  Agencji  Atomistyki  na  uruchamianie  
i serwisowanie przedmiotowego skanera wolumetrycznego,  
System  powinien  być  możliwy  do  zabudowy  w  przygotowanym  do  tego  celu  bunkrze  z  wejściem  o 
wymiarach szerokość 1000 mm x wysokość 2000 mm,  
W  komplecie  z  systemem  wykonawca  zamówienia  dostarczy  komplety  żarników  na  wymianę  do 
lamp/tarcz, po 20 sztuk do każdej lampy/tarczy rentgenowskiej typu mikrofokus. 
 
System powinien posiadać stopy lub maty antywibracyjne w celu niwelacji drgań otoczenia,  
Wykonawca  zamówienia pokrywa koszty  transportu  (logistyki),  instalacji  i uruchomienia  tomografu na 
miejsce wskazane przez zamawiającego w którym system będzie ostatecznie zainstalowany,  
Dokumentacja w języku polskim,  
Gwarancja: min 24 miesiące,  
W okresie  udzielonej  gwarancji Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  bezpłatne wsparcie  techniczne 
polegające na:  
‐ Skutecznym Rozwiązaniu Zgłoszeń, w tym Incydentów i Problemów zgłaszanych przez Zamawiającego;  
‐ świadczeniu merytorycznych konsultacji Zamawiającemu, w szczególności odpowiadania na Zapytania 
Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania i obsługi sprzętu i jego poszczególnych elementów, o innych 
koniecznych  działaniach  zapewniających  prawidłowe  ‐  tzn.  nieograniczone  czasowo  i  funkcjonalnie 
działanie sprzętu,  
‐ w  ciągu  2 miesięcy  przed  upływem pierwszego  roku  eksploatacji  oraz  całego  okresu  gwarancyjnego 
Wykonawca dokona pełnego przeglądu technicznego z oceną stanu technicznego zestawu oraz dokona 
bieżącej niezbędnej konserwacji i napraw wraz z bezpłatną wymianą części niezbędnych do wymiany.  
W okresie gwarancji Wykonawca w 100% pokrywa koszty prac naprawczych, napraw  i  kosztów części 
oraz  ich  wymiany  w  przypadku  wystąpienia  uszkodzeń,  awarii,  nieprawidłowego  działania, 
spowodowanych wadą fabryczną lub które nie wystąpiły w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzenia 
(nie dotyczy części eksploatacyjnych charakteryzujących się określoną żywotnością – np.  żarniki  lampy 
rentgenowskiej),  
naprawy  gwarancyjne  będą  wykonywane  w  siedzibie  Zamawiającego,  a  w  przypadku  braku  takiej 
możliwości  Wykonawca  pokryje  wszystkie  niezbędne  koszty  transportu  naprawianych  urządzeń,  czas 
liczony  od  chwili  zgłoszenia  awarii  urządzenia  do  chwili  jego  naprawy  potwierdzonej  protokołem 
przedłuża okres gwarancji o czas naprawy.  
Wykonawca  zapewni minimalny  czas  reakcji  na  zgłoszenie  awarii  urządzenia  24  h;  czas  od  zgłoszenia 
awarii  do  wizyty  serwisanta/postawienia  diagnozy  nie  może  przekroczyć  4  dni  roboczych  od  chwili 
zgłoszenia; maksymalny czas na usunięcie awarii to 21 dni od czasu 1 wizyty serwisu; w przypadku braku 
możliwości  przywrócenia  systemu  do  stanu  pełnej  funkcjonalności  w  terminie  poniżej  21  dni 
Wykonawca  zapewni  możliwość  wykonania  badań  na  urządzeniu  o  parametrach  nie  gorszych  niż 
zainstalowany system i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca pokryje koszty transportu 
próbek do badań oraz transferu danych.  
Wykonawca zapewni szkolenie (w sumie min. 10 dni po 8 godzin) dla 4 pracowników w zakresie obsługi 
tomografu,  urządzeń  dodatkowych  i  pakietów  oprogramowania  (do  akwizycji,  rekonstrukcji,  obróbki 
danych  tomograficznych  3D)  w  miejscu  użytkowania  aparatury  wraz  z  wystawieniem  certyfikatu 
potwierdzającego  ukończenie  szkolenia, w  terminach  uzgodnionym przez  obie  strony,  szkolenie może 
zostać podzielone na etapy, pierwszy etap szkolenia wstępnego/instalacyjnego zrealizowanego w ciągu 
jednego  miesiąca  od  instalacji  w  siedzibie  Zamawiającego  w  wymiarze  2  dni  x  8  godzin  zapozna 
uczestników z podstawowymi  funkcjonalnościami  tomografu  i oprogramowania w okresie od  instalacji 
urządzenia; pozostałe dni szkoleniowe obejmujące zakresem zaawansowane funkcjonalności tomografu  
i  oprogramowania  do  rekonstrukcji  i  akwizycji  danych  mogą  zostać  zrealizowane    bezpośrednio  po 
pierwszym etapie lub mogą być dowolnie rozłożone w czasie trwania okresu gwarancyjnego, co zostanie 
ustalone przez strony na etapie instalacji systemu; Ponadto wykonawca zapewni nieodpłatną możliwość 
stałego  kontaktu  oraz  doradztwa  technicznego  (pomoc  on‐line,  lub  telefoniczna  podstawowy  język 
komunikacyjny:  polski)  podczas  eksploatacji  urządzenia  przez  minimum  okres  gwarancji;  szkolenia 
zostaną  przeprowadzone  przez  osoby  posiadające  niezbędną  wiedzę  w  zakresie  obsługi  tomografu  i 
oprogramowania co będzie poświadczone certyfikatami.  
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Wszelkie  świadczenia  dostarczone  przez  Wykonawcę  w  ramach  gwarancji  będą  wykonywane  przez 
wykwalifikowany  i  posiadający wystarczającą wiedzę personel,  co będzie poświadczone  rekomendacją 
ze strony producenta tomografu.  
Urządzenie fabrycznie nowe.  
 


