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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 pirkimo objekto dalis – Liuminescencinė spektrometrija 

 

Nr. Rodiklis Reikalavimai 

1. Principas Automatinis, kompiuteriu-programiškai valdomas, 

spektrofotometras, galintis matuoti fluorescenciją, 

fosforoscenciją, chemiliuminescenciją ir bioliuminescenciją 

2. Šviesos šaltinis Pulsuojanti 50 Hz dažniu ksenono lempa, dirbanti ne mažesniu 

kaip 20 kW galingumu su keičiamais sulaikymo (td) ir praėjimo 

(tg) laikais matuojant fosforoscenciją ir išjungiant matuojant 

chemiluminescenciją ar bioliuminescenciją 

3. Optinė sistema  Žemo šviesos išbarstymo monochromatorius holografinė 

gardelė (Monk-Gillieson tipo ar analogiška) apimanti 

sužadinimo bangų intervalą ne siauresnį kaip 200-800 nm su 

nulio nustatymu ir spinduliavimo bangų intervalą ne siauresnį 

kaip 200-650 nm (su galimybe išplėsti iki 900nm) su nulio 

nustatymu. 

4. Bangos ilgio tikslumas Bangos ilgio tikslumas ne blogesnis už ±1 nm 

5. Bangos ilgio 

atsikartojamumas 

Bangos ilgio atsikartojamumas ne blogesnis už ±0.5 nm 

6. Plyšio plotis 

sužadinimui ir emisijai 

Plyšio plotis turi būti: sužadinimui keičiamas ne didesniu kaip 

0,1 nm žingsniu ir tenkinantis intervalą ne siauresnį kaip 2,5 - 

15 nm; emisijai keičiamas ne didesniu kaip 0,1 nm žingsniu ir 

tenkinantis intervalą  ne siauresnį kaip 2,5 - 20 nm; 

7. Skenavimo greitis Skenavimo greitis turi tenkinanti intervalą ne siauresnį kaip 10 - 

1500 nm/min su ne didesniu kaip 1 nm žingsniu 

8. Jautrumas Jautrumas ne blogesnis kaip 750:1 RMS matuojant triukšmą ant 

Raman piko ir 2500:1 RMS matuojant triukšmą ant bazinės 

linijos (naudojant vandens Raman juostą sužadintą 350 nm). 

9. Filtrų sistema ir 

poliarizatorius 

Prietaise standartiškai turi būti įmontuota sistema su 

programiškai valdomais 290, 350, 430 ir 515 nm emisijos 

iškirpimo filtrais ir automatiniu poliarizacijos priedu 

susidedančiu iš 2 filtrų, kurių kiekvienas turi vertikalų ir 

horizontalų poliarizacijos elementą. Pozicija gali būti 

programiškai automatiškai kontroliuojama, matuojant 

poliarizaciją, anizotropiją ar G-faktorių. 

10. Komplektuojantys 

priedai 

Turi būti sukomplektuotas su: 

- Vandeniu termostatuojamu, 10 mm kiuvečių, laikikliu; 

- Valdomu priedu, Peltje termostatuojamu (nuo 0ºC iki 

100ºC), 10 mm kiuvečių laikikliu su maišymu, temperatūros 

sensoriumi, laiko įvykių žymėjimu ir vandens 

recirkuliatoriumi; 

- Kietų pavyzdžių, miltelių  ar klampių skysčių matavimo 

laikikliu; 

- Kvarcinės 10x10 mm kiuvetės su dangteliu (4 vnt.), 

kvarcinės ultra-mikro kiuvetės 10x2 mm, 100 mkl tūrio su 

dangteliu (2 vnt.); 
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- Pilnos emisijos priedas, matavimams kur reikalingas 

padidintas jautrumas chemoliuminescenciniams ir 

bioliuminescenciniams matavimams; 

11. Priedai Turi būti galimybė prijungti: automatinį plokštelių skaitytuvą 

matuojantį, fluorescenciją arba fosforescenciją iš plokštelių su 6, 

12, 24, 48 arba 96 šulinėliais arba liuminescenciją iš 

plonasluoksnės chromatografijos plokštelių ir elektroforezės 

gelių 3D atvaizdavimu; automatinę mėginių įvedimo sistemą; 

pratekančią kiuvetę, biokinetinį priedą, greitų filtrų priedą 

matavimams kas 40 ms, naudoti kaip skysčių chromatografo 

detektorių, nuotolinio matavimo priedą, žemų temperatūrų 

matavimo priedą. 

12. Kontroleris ir 

programinė įranga 

Programinė įranga turi būti pritaikyta duomenų kaupimui, 

analizavimui, ataskaitų ir metodų kūrimui, prietaiso valdymui, 

specializuota biocheminiams ir biokinetiniams tyrimams, 

kiekybiniams matavimams. 

13. Papildomos sąlygos Instaliavimas (per 30 dienų nuo pristatymo dienos), apmokymas 

(ne mažiau 2 žmonių), ne mažiau kaip 12 mėn. garantija visai 

sistemai. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2 pirkimo objekto dalis – Rėžimo metodo įrenginys 

 

Daugiafunkcinis prietaisas medžiagų (dangų) mechaninėms savybėms tirti rėžimo metodu 

 

Nr. Rodiklis Reikalavimai 

1. Paskirtis ir principas Automatizuotas kompiuteriu valdomas daugiafunkcinis 

prietaisas medžiagų (dangų) mechaninėms savybėms tirti 

formuojant mikroįbrėžimą ir matuojant mikrokietį. 

2. Prietaiso stalas Pagrindas - granitinis, slopinantis vibracijų susidarymą, su 

aktyvia pneumatine stalo vibracijų slopinimo sistema; 

Pavara - visiškai automatizuota X, Y ir Z ašių kryptimis, 

susieta su indentoriaus, formuojančio įbrėžimą, parametrų 

kontrole 

Stalo pavaros ypatumai: 

- automatizuota stalo darbo eiga X ašies kryptimi ne 

mažesnė už 110 mm; (skiriamoji geba ne blogesnė kaip  

0,3 µm, atkartojimo tikslumas 1 µm); 

- automatizuota stalo darbo eiga Y ašies kryptimi ne 

mažesnė už 60 mm; (skiriamoji geba ne blogesnė kaip 0,3 

µm, atkartojimo tikslumas 1 µm); 

- automatizuota stalo darbo eiga Z ašies kryptimi ne 

mažesnė už 30 mm (skiriamoji geba 10 nm); 

3. Kamera ir optinis 

mikroskopas 

Kameros raiška ne mažesnė už 1280×1024 taškų. 

Revolverinė mikroskopo galvutė su dviem objektyvais – 

vienu, optinei sistemai, kitu – vaizdo registravimo įrangai. 

Jungtys USB 2.0. 

4. Mikroįbrėžimo 

formavimo sistema 

- minimali kontaktinė apkrova ne didesnė už 40 mN; 

- maksimali apkrova, ne mažesnė už 25 N; 

- mikroįbrėžimo formavimas gali būti stebimas tiesiogiai 

mikroskopu, sinchronizuotai su brėžimu (optiškai stebimas 

įbrėžimas ne trumpesnis už 60 mm); 

- bendras mikroįbrėžimo ilgis ne trumpesnis už 110 mm; 

- maksimalus mikroįbrėžimo gylis ne mažesnis už 200 μm; 

- Rokvelo C deimantinis indentorius (R =100 μm, kūgio 

kampas 120°); 

- mechanizuotas bandinio manipuliavimas (x, y, z 

kryptimis); 

- brėžimo greitis ne mažesniame kaip 0,4 iki 550 mm/min 

intervale; 

- panoraminis darbo režimas (viename vaizde formuojama 

ištisas mikroįbrėžimas); 

- galimybė sujungti skirtingų aukščių fokusų vaizdus į vieną 

vaizdą; 

- pirminio (išankstinio) paviršiaus skenavimo minimalia 

apkrova funkcija; 

- galimybė nustatyti tampriąsias ir plastines mikroįbrėžos 

deformacijas; 

- dilimo bandymo režimas su dvikrypčiu mikroįbrėžų ciklu; 

- du atskiri jutikliai (vienas jėgos, kitas gylio matavimui). 

5. Duomenų rinkimo ir - jėgos ir gylio duomenų vaizdavimas realiame laike; 
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analizės, įskaitant 

programinę įrangą, 

paketas 

- pilnai valdomas mikroįbrėžos formavimo režimas (vienos 

ir sudėtinių mikroįbrėžų, daugiaciklis, pastovios apkrovos, 

progresinės apkrovos, kitais vartotojo užduotais režimais); 

- išankstinio ir baigiamojo paviršių skenavimo režimai; 

- vienkryptė arba bikryptinė multiciklinė mikroįbrėžų 

(pirmyn ir atgal); 

- sinchroninis panoraminis režimas: automatiškai sudaromas 

visas panoraminis mikroįbrėžos vaizdas ir preciziškai 

sinchronizuojamas su apkrovos, trinties koeficiento, 

akustinio signalo ir kt. kreivėmis; 

- ryškus didelio gylio mikroįbrėžos vaizdas visame gylyje; 

- automatizuota mikroįbrėžos  ir vaizdų analizės koreliacija; 

- galimybė įdiegti rėžimo metodo įrenginio programinę 

įrangą mokymo tikslams 10 kompiuterių. 

6. Trinties jėgos matavimo 

modulis 

Modulis yra nepriklausomas, skirtas tangentinės jėgos 

matavimui (trinties koeficientui). 

Maksimali matuojama trinties jėga ne mažesnė už 25 N.  

Didžiausias įspaudimo (indentavimo) gylis ne mažesnis už 

200 μm. 

Jėgos ir gylio jutiklių poslinkio skiriamoji geba ne mažesnė 

kaip 0,5 nm. 
7. Mikroįbrėžos akustinės 

emisijos jutiklis 

Akustinės emisijos jutiklis ne mažesnio kaip 125 kHz dažnio 

8. Papildomos sąlygos Įdiegimas (paruošimas naudojimui), apmokymas, ne mažiau 

kaip 12 mėn. garantija visam prietaisui. 

 

 

 

 


