
№ ВИД НА АНАЛИЗА/УСЛУГАТА ЦЕНА, лв. без 
ДДС 

ЦЕНА, лв. с 
ДДС 

6. Прахова рентгенова дифрактометрия Емпиреан (след съгласуване с  оператор)  

6.1. Качествен фазов анализ:    

6.1.1. - заснемане в стъпков режим (до 35 min/проба)  35.00 42 

6.1.2. - заснемане в стъпков режим (над 35 min/проба) 70.00 за час 84 

6.2. - фазова идентификация (за всяка фаза в пробата) 10.00 12 

6.2.1. Полу-количествен фазов анализ (ПКФ) с използване на DDM 
метод :  

  

6.2.2. Само ПКФ – до  3 фази включително 50.00 60 

6.2.3. Само ПКФ – 4 фази и  повече  100.00 120 

6.2.4. - заснемане в стъпков режим (до 35 min/проба)  + ПКФ 80.00 96 

6.2.5. - заснемане в стъпков режим (над 35 min/проба ) + ПКФ 140.00 168 

6.3. Количествен фазов анализ:   0 

6.3.1. - подготовка на методика 200.00 240 

6.3.2. - определяне количеството на 2 фази с Ритвелд  80.00 96 

6.3.3. - определяне количеството на 3 фази с Ритвелд 100.00 120 

6.3.4. - определяне количеството на 4 и  повече фази с Ритвелд По договаряне  

6.4. Определяне параметрите на елементарна клетка (за 1 фаза) от 
прахови данни.  

800.00 960 

6.5.1. Малко ъглово разсейване (SAXS)  - размер на частици  от  40 до  
~400 nm; 1 проба включва: препариране(в каптон или  милар), 
заснемане на фон + проба в трансмисия; до  1 час.    

100.00 120 

6.5.2. Малко ъглово разсейване (SAXS)  - размер на частици  от  40 до  
~400 nm; две и повече проби: включва: препариране(в каптон 
или  милар), заснемане на фон + заснемане на  проби в 
трансмисия;    

160.00 час 192 

6.5.3. Малко ъглово разсейване (SAXS)  - размер на частици  от  40 до  
~400 nm; 1 проба включва: препариране(в капиляра), 
заснемане на фон + проба в трансмисия ( време за събиране 
над 2 часа).  

160.00 час. 192 

6,5.4. Ултра Малко ъглово разсейване (USAXS)  - размер на частици  
от   400 до  ~2000 nm с  (4 x 220) Ge-Monochromator 

500.00 600 

6.6.1. 2Д (Двумерен) γ profile analysis - размер на частици  от 0.1 до  
500 µm. 1 проба включва: измерване на  референт + проба.   

100.00 120 

6.6.2. 2Д (Двумерен) γ profile analysis - размер на частици  от 0.1 до  
500 µm. 1 проба включва: измерване на 3 до 5  референта за 
получаване на линейна зависимост + проба. 

500.00 600 

6.6.3  Измерване на  дебелина на  тънки филми  (до  ~300 Å) 400.00 480 

6.7.  Прахова рентгенова дифрактометрия Емпиреан  с 
температурна  приставка .  

  

6.7.1.  От 25 до 450 оС  със стъпка  n градуса ( n >= 1  до 50  оС); 
включва заснемане на  450/n дифрактограми  при нагряване + 
450/n дифрактограми  при  охлаждане. Може да се работи във 
въздушна, аргон, азот, CO2  среда или вакуум. Газовете се 
заплащат отделно – по  договаряне.  

150.00 лв. за 
дифрактограма 

или за 
кинетика  (най-
малко 8 часа) 

150лв.  
начално + 120 

на час.  

180.00 

6.7.2. От 25 до 600 оС  със стъпка  n  = 5оС или  по-голяма; включва 
заснемане на  600/n дифрактограми  при нагряване + 600/n 
дифрактограми  при  охлаждане. Може да се работи само във 
вакуум. 

150.00 лв. за 
дифрактограма 

180.00 



6.7.3. От 25 до 850 оС  със стъпка 25оС или  по-голяма); включва 
заснемане на  850/n дифрактограми  при нагряване + 850/n 
дифрактограми  при  охлаждане. Може да се работи във 
въздушна. 

150.00 лв. за 
дифрактограма  

180.00 

6.8. Компютърна обработка за визуализация (за 1 дифрактограма) 20.00 24.00 

6.9. Софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми по договаряне  

6.10.  Смяна на  лъчение  от Cu на Co  300.00 360.00 

7. Монокристална дифрактометрия D8 Venture  Mo/Cu 100K+, 1-90 GPa  

7.1. Избор на подходящ кристал и намиране параметрите на 
елементарна клетка и пространствена група (2 часа) + 
отснемане на  експеримент с времетраене  до 8 часа    

300.00 +  

70 лева на час 
след втория 

час 

360.00+  

84.00 лева на 
час след 

втория час 

7.2. Получаване на монокристални експериментални данни, 
необходими за решаване на кристалната структура (от 8 до 72 
часа). 

 2500-7500 3000.00-
9000.00 

7.3.  Работа  при ниска  температура (100-150 К) – осигуряване на 
течен азот  най-малко  100 литра за експеримент.   (+ точка 7.1 
и/или 7.2) 

Заплащане на 

течен азот  + 

300.00 час. 

LN2 + 360.00 

7.4. Определяне на  абсолютна  конфигурация  Всички цени х2  

7.5.1. Работа  с налягане 1-20  GPa (кварц или  рубин) Най-малко 
2000.00 - 

договаряне 

Най-малко 
2400.00 

7.5.2. Работа  с налягане 1-50  GPa - допустимо  до 90 GPa   ( argon + 
Mo задължителни)  

Най-малко  
3000.00 

договаряне 

Най-малко 
3600.00 

7.6. Разшифроване на кристална структура по договаряне  

7.7. Визуализация на резултатите и подготовка на данните във 
формат, подходящ за публикуване ( след договаряне със 
специалист) 

 600.00 720.00 

 


