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Warszawa, 9 września 2014 
 

Szanowni Państwo, 

 

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić na prezentację analizatora μXRF Orbis firmy Edax 

Inc. Prezentacja odbędzie się w dniach 15-18 IX 2014 w Krakowie, podczas Konferencji XV 

International Conference on Electron Microscopy. 

 

Orbis to spektrometr mikrofluorescencji rentgenowskiej (μXRF) z dyspersją energii który 

umożliwia badanie składu chemicznego próbek litych, proszków, płynów, zawiesin w zakresie 

pierwiastków od sodu do berkelu. Spektrometr analizuje charakterystyczne promieniowanie 

rentgenowskieX, które jest wtórnie emitowane po oświetleniu próbki wiązką promieniowania z lampy 

rentgenowskiej. Próbki nie wymagają wstępnej preparatyki i mogą być badane w próżni i w powietrzu. 

Duża komora pozwala na prowadzenie badań próbek o złożonej geometrii.   
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Standardowe wyposażenie to źródło z anodą Rh, automatyczny uchwyt z sześcioma filtrami, 

dwie kolorowe kamery CCD do pozycjonowania próbki oraz chłodzony termoelektrycznie detektor 

SDD o powierzchni aktywnej 30 mm
2
. Opcjonalnie można zastosować detektor 50 mm

2
, anodę Mo, 

przeźroczyste okienko do obserwacji próbek oraz kolimatory 1 lub 2 mm do formowania wiązki 

o większej średnicy.  

Intuicyjne oprogramowanie Orbis Vision umożliwia automatyczną rejestrację widm, ich 

obróbkę i analizę ilościową. Dostępne są dodatkowe moduły do rejestracji map i profili zawartości 

pierwiastków, analizy składu i grubości warstw wierzchnich oraz do identyfikacji stopów. Dostępne jest 

wersja standardowa oraz wersja PC z optyką polikapilarną o mniejszej średnicy wiązki, która jest 

zoptymalizowana do analizy mniejszych obiektów. 

 

Adres:  
Hotel Galaxy 
Ul. Gęsia 22a 
31 – 535 Kraków 
 
Data: 15 – 18 września 2014 

 

Zachęcamy do zabrania i wykonania analizy 
własnych próbek (maksymalne wymiary 
100 mm x 100 mm x 50 mm) 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

 

Fe – czerwony           K – niebieski 

Si – żółty                     P – szary 

Na - zielony 
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