
ZAŁĄCZNIK Nr 7 

 

Chromatograf gazowy z potrójnym spektrometrem masowym (GC-MS (QqQ)) 

Chromatograf gazowy z układem potrójnego spektrometru masowego do efektywnego 

rozdzielania oraz identyfikacji jakościowej i ilościowej substancji chemicznych, 

o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione. 

 

I. Chromatograf gazowy GC z: 

1. Pełną elektroniczną kontrolą (EPC) pneumatyki (ciśnień) dla wszystkich dozowników i 

detektorów 

2. Regulowaną temperaturą pieca w zakresie co najmniej do 450 0C 

3. Dokładność ustawienia temperatury pieca +/- 0.1 0C 

4. Obsługujący minimum 20 ramp temperaturowych z 21 plateau oraz możliwością ramp 

negatywnych 

5. Maksymalnym narostem temperatury: 120 0C/minutę 

6. Szybkim chłodzeniem pieca (przy 22 0C otoczenia) z 450 0C do 50 0C nie więcej niż 

4.0 minut 

7. Kompensacją barometryczną ciśnienia i temperatury otoczenia w standardzie 

8. Kontrolą ciśnienia o dokładności nie mniej niż ± 0.001 psi dla zakresu od 0 do 150 psi 

9. Dwoma miejscami na porty nastrzykowe (inlety) i dwoma miejscami na detektory 

10. Bezpośrednią dwustronną komunikacją LAN 

11. Opcją oszczędzania gazu 

 

II. Dozownik (S/SL) 

Dozownik Split /Splitless  do kolumn pakowanych oraz kapilarnych o średnicy 

wewnętrznej od 50 µm do 530 µm z: 

1. Podziałem próbki maksymalnie  do 7500:1 w celu uniknięcia przeładowania kolumny 

2. Maksymalną temperaturą do 400 0C 

3. Wbudowanym w standardzie system uszczelniania dozownika do szybkiej wymiany 

linera 

 

III. Detektor 

Detektor oparty na technologii potrójnego kwadrupola (MS(QqQ)) z: 

1. Grzaną linią transferową 

2. Jonizacją Elektronową (EI) 

3. Źródłem jonów wysokiej czułości, grzanym w zakresie co najmniej 150 0C – 350  0C 



4. Źródłem jonów z podwójnymi filamentami i możliwością wyboru filamentu  

z poziomu softwaru 

5. Monolitycznym, hiperbolicznym, grzanym kwadrupolem ( Q1) 

6. Celą kolizyjną zakrzywioną po katem 90 °  (q2) niskociśnieniową  przeznaczoną 

do wyeliminowania chemicznych i elektronicznych szumów, zwiększającą stosunek 

sygnału do szumu ( S/N)  

7. Gazem do celi kolizyjnej: argon  (opcjonalnie azot), bez potrzeby podłączania 

dodatkowego gazu „quenching gas” np. helu. 

8. Energią kolizyjną w źródle jonów do 65 eV 

9. Wartością skanowanej masy do 800u 

10. Rozdzielczością mas: od 0.5 do 3 Da 

11. Szybkością skanowania co najmniej 5000 u/s 

12. Możliwością rozbudowy metod w oparciu o opcję dynamicznego trybu MRM, 

do analiz pozostałości pestycydów 

13. Detektorem Triple-Axis z wykrywaniem „off axis” oraz elektropowielaczem z funkcją 

długiej żywotności („long life”) 

14. Automatyczną procedurą kalibracji  (tuningu) obejmującą sprawdzenie poziomu wody 

i powietrza w układzie („Autotune”), pozwalającą na łatwe i szybkie generowanie 

raportów 

15. Równoczesnym zbieraniem co najmniej dwóch sygnałów z detektorów i detektora MS 

16. Wbudowanym system GC-MS/MS zdalnej pomocy przez Internet  

17. Oprogramowaniem do zbierania i obróbki danych 

 

IV. Autosampler 

1. Ultra kompaktowy autosampler GC XYZ obsługujący różne techniki dozowania próbki 

2. Objętość dozowania: od 2 do 5, 10 oraz 100 µl bez potrzeby montażu dodatkowych 

adapterów 

3. Możliwość załadowania minimum 100 fiolek o objętości 2ml 

4. Możliwość zwiększenia wydajności poprzez dozowania do 2 różnych portów 

nastrzykowych lub z różnych pozycji fiolki podczas jednej analizy GC  

5. Tryb dozowania próbek ciekłych do 500 µl lub dozowania próbek z fazy nadkrytycznej 

z użyciem strzykawki gazowej („ambitne headspace”; „headspace liquid”) 

6. Tryb dozowania „Sandwich injection” oraz tzw. gorącej igły („Hot Needle”) 

7. Obsługa opcji automatycznego dodawania standardu wewnętrznego  

8. Temperatura tacy na fiolki kontrolowana za pomocą kontrolera Peltiera 

9. Zintegrowana kontrola za pomocą softwaru bez konieczności tworzenia dodatkowych 

list z pełną obsługą programową 



10. Możliwość automatycznego pozycjonowania i kalibracji autosamplera 

11. Komunikacja z komputerem za pomocą USB 

 

Zakres dostawy: 

1. Chromatograf gazowy GC z dozownikiem typu (S/SL) – szt.1 

2. Detektor oparty na technologii potrójnego kwadrupola (MS(QqQ)) – szt.1 

3. Kompaktowy autosampler – szt.1 

4. Zestaw komputerowy o konfiguracji zabezpieczającej bezproblemową współpracę z 

GC-MS/MS 

5. Kolumna kapilarna typ HP-5MS, interna, długości 30m, ID 0,25mm, film 0,25um – 

szt.1 

6. Zużywalne akcesoria do pracy GC/MS(QqQ)) obejmujące co najmniej: 

 Złotą podkładkę – szt.10 

 Linery inertne typu splitless bez waty szklanej – szt.5 

 Linery inertne typu splitless z watą szklaną – szt.5 

 Linery inertne typu split/ splitless z watą szklaną – szt.10 

 Ferule krótkie o ID 0.4mm (15% graphite/85% vespel) do kolumn od 0.1  

do 0,25mm – szt.10 

 Ferule długie o ID 0.4mm (15% graphite/85% vespel) do interfejsu MSD – szt.10 

 Uszczelka typu Merlin Microseal – szt.2 

 Filoki do autosamplera, z nakrętkami – szt.2000 

 Olej do pompy wstępnej poj. 1L – szt.2 

 Filamenty jonizacji elektronowej, wysokotemperaturowe – szt.2 

 Strzykawki do oferowanego autosamplera zapewniające pełen zakres 

dozowanych objętości – szt.4 każdego oferowanego typu 

 

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy, 

2. instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia), 

3. bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 

4. wsparcie aplikacyjne z próbkami i standardami klienta, 

5. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

6. II tury szkolenia 3 dniowego (łącznie minimum 48 godzin)  

7. instalacja i szkolenie przez dostawcę urządzenia, 

8. przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn), 



Wymagane przepisy i standardy 

1. Deklaracja zgodności 

2. Oznakowanie CE 

3. Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem. 

 


