
Załącznik nr 1 B (b)  

 

Specyfikacja techniczna – monitor promieniowania  
 

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

 Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie 

używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej producenta,  

stacjonarnego monitora promieniowania, który powinien wykrywać obecność promieniowania 

gamma i neutronowego w trakcie przemieszczania się pojazdów przez kontrolowaną strefę. 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 

 

 Stacjonarny monitor promieniowania powinien dokonywać automatycznie, bez zakłócania 

ruchu pojazdu kontrolowanego, kontroli radiometrycznej promieniowania gamma oraz 

promieniowania neutronowego, przy zakładanej prędkości przemieszczania się pojazdu przez strefę 

kontrolowaną 8 – 10 km/h 

 

Strefa kontrolowana: 

 

  Stacjonarny monitor promieniowania powinien dokonywać kontroli : 

 

– w pionie: od 0 do 4 m 

– w poziomie: od 0 do 6 m 

 

Ogólna budowa  stacjonarnego monitora promieniowania: 

 

 Stacjonarny monitor promieniowania powinien składać się z dwóch kolumn usytuowanych 

po obu stronach pasa ruchu, dokonujących automatycznego pomiaru wartości promieniowania 

gamma i neutronowego przemieszczającego się pojazdu, bez zakłócania jego ruchu. 

Detektor promieniowania gamma powinien być ekranowany z trzech stron przed promieniowaniem 

gamma, za wyjątkiem strony detektora skierowanej w kierunku pasa ruchu 

Objętość scyntylatorów w każdej kolumnie powinna być większa niż 10 dm
3
 

 Detektor promieniowania neutronowego powinien składać się z rur He – 3 w moderatorze 

polietylenowym, przy czym ogólna objętość czynna rur w każdej kolumnie nie może być mniejsza 

niż 3200 cm
3
. 

 

Sygnalizacja przekroczenia poziomu tła: 

 

 Stacjonarny monitor promieniowania powinien być wyposażonym w sygnalizację optyczną i 

akustyczną uruchamiającą się w przypadku przekroczenia poziomu tła. Sygnalizacja powinna być 

oddzielną dla alarmu w przypadku wykrycia zwiększonego promieniowania gamma oraz dla alarmu 

w przypadku detekcji zwiększonego promieniowania neutronowego. 

Ilość fałszywych alarmów nie powinna przekraczać wartości 1 na 10000 kontrolowanych 

przejazdów pojazdów, przy 95% współczynniku ufności (nie więcej niż 5 na 100000 przejazdów) 

 

Wymagania  co do stacjonarnego monitora promieniowania ze względu na środowisko pracy: 
 

 Stacjonarny monitor promieniowania jest przewidziany do pracy na zewnątrz, w zmiennych 

warunkach atmosferycznych. Pożądana duża odporność urządzenia na wpływ zewnętrznych, 

atmosferycznych warunków pracy. 

 

Przewidywany zakres temperatur :  - 30
0
C do + 50

0
C 
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Wilgotność względna:   90% w temperaturze + 30
0
C 

Brak kondensacji. 

Duża odporność na wibracje wywołane przez przejeżdżające pojazdy 

 

Panel operatorski: 

 

 Stacjonarny monitor promieniowania musi być wyposażony w zewnętrzny panel operatorski, 

co do którego są stawiane następujące wymogi: 

 

– panel powinien być przystosowany do pracy w pomieszczeniu zamkniętym; 

– panel powinien posiadać optyczną i akustyczną sygnalizację stanów alarmowych w 

przypadku przekroczenia poziomów tła lub uszkodzenia monitora 

– sygnalizacja dla obydwu rodzajów promieniowania powinna być niezależna; 

– panel powinien umożliwiać wydruk zdarzeń z zachowaniem ich czasu, daty, kolejności 

– powinien posiadać pamięć alarmów oraz pamięć serwisową; 

– temperaturowy zakres środowiska pracy panela:  - 5
0
C do + 40

0
C 

– czas pracy ciągłej :  24godziny na dobę/7 dni w tygodniu 

– zasilanie 230V/50Hz lub z akumulatora buforowego zapewniającego co najmniej 8 godzin 

pracy w przypadku braku zasilania sieciowego, przełączanie zasilania automatyczne; 

 

Zasilanie  stacjonarnego monitora promieniowania: 

 

Zasilanie stacjonarnego monitora promieniowania powinno spełniać następujące wymagania: 

 

– zasilanie powinno być możliwe z sieci energetycznej 220
 
(± 20) V, 50(±5) Hz AC 

– urządzenie powinno być wyposażone w akumulator buforowy wystarczający na co najmniej 

8 godzin nieprzerwanej pracy 

– przełączanie z zasilania sieciowego na zasilanie akumulatorowe nie może powodować 

resetowania się urządzenia lub utratę jakichkolwiek danych;  

 

Inne wymagania  dotyczące urządzenia: 

 

– urządzenie powinno zapewniać bezawaryjną pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu 

– oczekiwany okres eksploatacyjny urządzenia: nie mniej niż 10 lat; 

– oczekiwany średni czas pomiędzy ewentualnymi uszkodzeniami: nie częściej niż co 2 lata 

– okres gwarancji: co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego    
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Specyfikacja techniczna-urządzenie rentgenowskie do kontroli bagażu i 

przesyłek  
 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

 Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie 

używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej producenta,   

urządzenia rentgenowskiego do kontrolowania bagażu i przesyłek. 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 

 

Wymiary urządzenia: 

 

Urządzenie powinno posiadać gabaryty: 

 

– wysokość urządzenia nie powinna przekraczać 2100 mm 

– długość urządzenia nie powinna przekraczać 4600 mm 

– szerokość urządzenia nie powinna przekraczać 2000 mm 

– wymiary tunelu nie mniejsze niż 1000 x 1000 mm 

– taśmociągi zewnętrzne powinny mieć długość co najmniej 900 mm po każdej stronie i 

znajdować się na wysokości 810 – 830 mm od podłoża 

Urządzenie powinno posiadać zdolność przemieszczania się przy pomocy zainstalowanych na stałe 

kółek, a jego stabilizacja w miejscu docelowym odbywać się poprzez regulowane stopy mocujące. 

Dla zapewnienia stabilności, łatwości przemieszczania bez utraty geometrii urządzenia, powinno 

ono być zmontowane na spawanej ramie. 

 

System detekcyjny: 

 

wymagany jest wieloenergetyczny system detekcyjny dla każdego widoku, oparty na 2 zestawach 

detektorów wysokiej i niskiej energii. 

 

Generatory promieniowania rentgenowskiego: 

 

urządzenie powinno być wyposażone w dwa indywidualne, niezależne generatory rentgenowskie, 

chłodzone olejem, posiadające zabezpieczenia temperaturowe, nadnapięciowe i nadprądowe, 

których operacyjne napięcie anodowe zawiera się w przedziale 170 – 190 kV a operacyjny prąd 

generatora wynosi nie mniej niż 1 mA, 

 

Pozostałe wymagania co do urządzenia: 

 

1. Obrazy, ich obróbka i archiwizacja: 

urządzenie powinno zapewniać możliwość powiększania obrazu w zakresie od dwukrotnego do co 

najmniej sześćdziesięciokrotnego, posiadać regulację kontrastu, rozróżniać materiały organiczne od 

nieorganicznych; system powinien zapewniać równoczesne działanie funkcji obróbki obrazu wraz z 

jego optymalizacją, aby operator miał możliwość ustawienie optymalnego kontrastu i jak najlepszej 

rozdzielczości dla wszystkich materiałów i gęstości; dostęp do funkcji obróbki obrazu powinien być 

realizowany jednym klawiszem; system powinien posiadać zdolność zapisywania we własnym 

formacie w trybie automatycznym lub ręcznym, umożliwiać ich przeglądanie, a także zapisywać 

zarchiwizowane obrazy także w formatach komercyjnych; 

2. System powinien posiadać zdolność penetracji stali na głębokość co najmniej 35 mm, 

posiadać rozdzielczość gwarantowaną co najmniej 38 AWG; 

3. System powinien wskazywać obszary o zbyt wysokiej gęstości, a także prowadzić detekcję 
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materiałów wybuchowych. 

4. Urządzenie powinno być wyposażone w dwa co najmniej 17 calowe, kolorowe, płaskie 

monitory LCD,  komputer z systemem operacyjnym Windows XP lub późniejszym, procesorem co 

najmniej Intel Core 2 Quad, pamięcią RAM minimum 1 GB i dyskiem twardym o pojemności co 

najmniej 160 GB, DVD +/- RW drive, 1 GB kartą LAN Ethernet; 

5. Urządzenie powinno posiadać sygnalizację załączonego i wyłączonego promieniowania, 

możliwość ustawiania przez użytkownika parametrów takich jak data, czas, kierunek przesuwania 

obrazów, monitorowania napięcia i natężenia prądu generatorów, czasu narastania i opadania 

promieniowania rentgenowskiego, ręcznego i automatycznego mapowania detektorów.   

6. Taśmociąg powinien posiadać pas transmisyjny zgrzewany lub zapinany na zamek, szczelny, 

bezobsługowy silnik, pozwalać na transportowanie ładunku równomiernie rozłożonego o masie 

powyżej 120 kg z prędkością w granicach 0,2 m/s w obu kierunkach.   

 

 

 

Zasilanie: 

 

urządzenie powinno być przystosowane do zasilania prądem 230V, 50Hz  AC, wyposażone w 

stabilizator zasilania; zasilanie redundowane przez system akumulatorowy: urządzenie powinno być 

wyposażone w akumulator buforowy wystarczający na co najmniej 8 godzin nieprzerwanej pracy, a 

przełączanie z zasilania sieciowego na zasilanie akumulatorowe nie może powodować resetowania 

się urządzenia lub utratę jakichkolwiek danych; 

 

Środowisko pracy: 

 

Urządzenie jest przewidziane do pracy wewnątrz pomieszczenia,przy czym pożądana jest duża 

odporność urządzenia na wpływ zewnętrznych, atmosferycznych warunków pracy. 

 

Przewidywany zakres temperatur :  0
0
C do + 40

0
C 

Wilgotność względna:   do 90% 

Brak kondensacji. 

Wymagana duża odporność na wibracje. 

 

Wymogi bezpieczeństwa: 

 

– urządzenie musi spełniać wszystkie krajowe i międzynarodowe wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa pracy urządzeń rentgenowskich potwierdzone certyfikatami, w tym CE 

– urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 wyłączniki bezpieczeństwa, posiadać 

wskaźniki sygnalizacyjne na obu końcach tunelu i konsoli operatorskiej informujące o załączeniu i 

uruchomieniu promieniowania rtg 

– urządzenie musi być wyposażone w system uniemożliwiający załączenie promieniowania po 

otwarciu lub zdjęciu krytycznych paneli osłonowych. 

 

Wymogi gwarancyjne: 

 

– urządzenie powinno zapewniać bezawaryjną pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu 

– oczekiwany okres eksploatacyjny urządzenia: nie mniej niż 10 lat; 

– oczekiwany średni czas pomiędzy ewentualnymi uszkodzeniami: nie częściej niż co 2 lata 

– okres gwarancji: co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego    

 

 


