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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao edital de licitação 

acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA: 

1. Potência 50 W 

Informamos que o instrumento modelo Epsilo 4 da marca Malvern Panalytical apresenta potência menor que 50 W, pois a 

potência dos geradores nos sistemas de Fluorescência de Raios X não estão diretamente ligados a performance instrumental, 

dois fatores são muito importantes para performance de excitação elementar, a Corrente e a Tensão. O gerador empregado 

no Epsilon 4 é o único que alcança 3mA (alta performance na análise de elementos leves). Os geradores de Raios X da Malvern 

Panalytical fazem um uso mais eficiente da potência e ainda apresenta um design inteligente com a proximidade do tubo com 

a amostra e o detector a alta capacidade de absorção de contagem do detector (1.500.000 cps). 

Isso pois, cada elemento exige uma combinação ideal entre tensão e corrente.  Assim com um menor consumo de energia e 

com um gerador mais compacto podemos chegar a uma excitação mais eficiente de todo a faixa da tabela periódica, gerando 

uma vida útil infinitamente superior aos tubos de raios x e detectores do mercado. Além disso, em se tratando de elementos 

leves é muito mais eficiente se trabalhar em baixa tensão e maior corrente para poder excitar estes elementos e poder analisa-

los. Da mesma forma, a análise de elementos pesados não necessita de uma potência maior que a especificada pois o gerador 

alcança sem problemas 50kV.  

 

2. Atmosfera em vácuo 

Os instrumentos de EDXRF da Malvern Panalytical foram desenvolvidos para não ser necessário o trabalho em atmosfera a 

vácuo. O vácuo é muito importante para trabalhar com elementos leves, quando não se impõem uma alta tecnologia no 

detector, pois é necessário aumentar as intensidades dos feixes tanto que incidem quanto deixam a amostra.  

Visando permitir que nosso instrumento tenha um bom resultado em análises de elementos leves, trabalhamos com uma 

atmosfera em Hélio, pois adicionalmente o ambiente a vácuo também não permite trabalhar com amostras líquidas e sistemas 

de vácuo apresentam mais paradas da instrumentação para manutenção de periféricos (bomba de vácuo) e necessita de uma 

janela de Berílio mais espessa (para tentar evitar que a pressão do vácuo rompa essa janela). O design avançado do Epsilon 

4, permite trabalhar com uma janela mais finas (e mesmo ultrafinas) diminuindo muito a perda de intensidade, melhorando a 

relação sinal ruído e limite de detecção.  

Outro benefício é que nosso instrumento determina de forma automática a utilização ou não de atmosfera em Helio e adicionado 

a pequena câmara (caminho óptico) permitindo um consumo muito baixo do gás.  

 

Sendo assim, declaramos que o instrumento Epsilon 4, possui características técnicas que permitem atender às demandas do 

referido Edital e superando em performance, já que possuí faixa analítica elementar mais ampla que a solicitada (de Flúor à 

Amerício). 

 

RESPOSTA: A decisão sobre a potência e atmosfera foi tomada de forma a contemplar a solução mais adequada à 

necessidade do SENAI/PR. Não há demérito em outras soluções, entretanto não se encaixam nos usos previstos. 

 

 

 

Curitiba, 30 de agosto de 2019 
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