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INTRODUÇÃO
A área superficial específica e a distribuição do tamanho dos poros são dois
importantes parâmetros para caracterizar as propriedades superficiais dos
materiais (micro e nano) em pó. O método mais utilizado e mais confiável
para medi-los é o método volumétrico estático de adsorção a gás.
Os analisadores de tamanho de superfície e poros fabricados pela JWGB
podem analisar com precisão a área de superfície específica e o tamanho do
poro de materiais complexos.

PRINCÍPIO
Sob a condição de baixa temperatura (nitrogênio, argônio e etc.), quando a
pressão do adsorbato muda em um sistema de fluxo fechado, podemos
medir a mudança de pressão antes e depois do gás ser absorvido pela
amostra com um fluxo de alta precisão e em seguida, calcular a quantidade
de adsorção de gás, descrever a curva e usar vários modelos de análise física
para analisar a área de superfície específica.

INDÚSTRIAS ATENDIDAS
Agricultura

Tintas, Resinas e Revestimentos

Mineração e Minerais

Plásticos e Papéis

Farmacêutica e Cosmética

Produtos Químicos

Baterias e Combustíveis

Petroquímica e Borrachas

Cerâmica e Construção Civil

Têxteis

Alimentos e Tratamento de Água

Elétrica e Eletrônicos
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RECURSOS E VANTAGENS DO
SURFACE DX
ANALISADOR DE ÁREA
SUPERFICIAL RÁPIDA
O volume morto (Vd) é pequeno e a temperatura
interna (Td) é monitorada e controlada em tempo
real, o que garante a cientificidade e a precisão
da determinação da quantidade de adsorção.
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RECURSOS E VANTAGENS
PATENT OF INVENTION - O analisador modelo DX não usa o processo de
dessorção convencional, o cálculo da área do pico durante o processo de
adsorção elimina completamente o erro de teste causado pela dessorção
incompleta das amostras à temperatura ambiente. É muito adequado para a
determinação de superfície específica, como a determinação de materiais
ternários, grafite e outros materiais de bateria. (Patente nº 20140320453.2.)
PICO DE ADSORÇÃO - De forma acentuada, a alteração da concentração de
nitrogênio causada por cada adsorção da amostra não é diluída, a
sensibilidade do teste da amostra é bastante eficaz. A exatidão do teste
comparativo de quatro amostras de uma só vez precisa de aproximadamente
15 minutos;
4 ESTAÇÕES DE ANÁLISE - O processo de adsorção de cada estação de amostra
é independente, livre de interferências e sem diferenças garantindo totalmente
o paralelismo dos resultados do teste de cada estação de análise, o erro de
repetibilidade é ≤ ± 1,0%.
DESGASEIFICAÇÃO A VÁCUO POR AQUECIMENTO - Máquina de desgaseificação
a vácuo externa de 4 estações, 4 amostras podem ser pré-tratadas com
desgaseificação, que podem ser usadas ao mesmo tempo que o host de
instrumento de superfície. A eficiência do teste pode ser muito melhorada. A
temperatura máxima de desgaseificação é de 400 C. (Patente No.2516757).
AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO DO NITROGÊNIO - O teste BET usa um
controlador de fluxo de massa de precisão de 70ml / min e 30ml / min para
ajustar automaticamente a pressão parcial de nitrogênio, com alta precisão de
controle para garantir a estabilidade e precisão do fluxo de gás passando pela
superfície da amostra. (Patente nº 2517307).
ANTI-SPATTER - Tenologia exclusiva que impede efetivamente que as amostras
de pó entrem na tubulação interna do instrumento evitando a contaminação do
instrumento.
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SOFTWARE COM OPERAÇÃO
CONVENIENTE E AMIGÁVEL
Controle automático de operação do analisador SURFACE DX permite que
o processo de adsorção ou dessorção de cada amostra seja exibido
dinamicamente na interface de teste (software).
O pico de adsorção ou dessorção é exibido em tempo real, e a área de pico e a
quantidade de adsorção de cada amostra também são calculados em tempo
real. O analisador DX pode indicar os resultados específicos do teste de
superfície de cada amostra em tempo real.
Os dados de teste são salvos automaticamente como um arquivo de origem,
com suporte para análise off-line.
O sistema de desgaseificação dinâmica a vácuo equipado com bomba de
vácuo e forno de aquecimento com temperatura de ≦ 400 ° C ± 1 ° C, podendo
tratar até 04 amostras ao mesmo tempo.
Fácil de atualizar - O instrumento DX padrão é equipado com o método de
comparação e pode ser atualizado para um instrumento de teste de área
superficial específica BET multiponto.

STANDARD: CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE
PRÉ-TRATAMENTO (AQUECIMENTO)
MICRO-FORNO MÓVEL COM TEMPERATURA
MÁXIMA DE AQUECIMENTO ≦ 400 ° C ± 1 °
C, 10 SEÇÕES DE CONTROLE DE PROGRAMA
PODEM SER IMPLEMENTADOS.
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ESPECIFICAÇÕES
SURFACE DX
Analisador de Área Superficial Rápida
Princípio do teste: Adsorção de nitrogênio a baixa temperatura, método de cromatografia de fluxo.
Gases: Nitrogênio de alta pureza （99,999%） + Hélio de alta pureza （99,999%）
Porta de análise: 4 portas de análise de tubo de amostra.
Faixa da Área de Superfície Específica: A área superficial específica de 0,01 m2 / g até o limite superior desconhecido.
Repetição de amostra padrão: Padrão Carbon Black ≤ ± 1,0%, altamente consistente com o método de teste de capacidade
estática
Desvio de repetibilidade: Inferior a 0,2nm na análise precisa de mesoporos e para poros maiores que 2nm.
Volume mínimo de poros: 0,0001cm3 / g.
Sistema de desgaseificação (acessório opcional): A configuração padrão é a desgaseificação de 04 estações, que pode
simultaneamente desgaseificar 04 amostras sob aquecimento a vácuo.
Temperatura de desgaseificação: Temperatura ambiente até 400 ℃.
Dimensões: Comprimento 610mm × Largura 460mm × Altura 680mm, Peso 48Kg;.
Alimentação: 220V ± 20V, 50 / 60HZ, potência máxima 300W, corrente 5A.
Aplicações: Grafite, materiais ternários, ferro lítio, fosfato, óxido de manganês de lítio, lítio
Materiais de bateria de óxido de cobalto, tais como positivo e negativo; excipientes farmacêuticos; pó de metal; óxido de metal
em pó; materiais luminescentes de terras raras; nano carbonato de cálcio, etc.
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JWGB

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE ANALÍTICO
E PÓS VENDA
Os usuários da linha de equipamentos fabricados pela JWGB, estão sob suporte e
assistência técnica exclusiva no Brasil certificada ISO 9001.2015 pela DNV (Det
Norske Veritas).
Equipe de engenheiros treinados e qualificados nos fabricantes para atender
contratos de:
- Calibrações;
- Validações;
- Terceirização de Análises;
- Manutenções Corretivas e Preventivas;
- Atualização e Reforma de Equipamentos;
- Treinamento e Desenvolvimento de Metodologias.

ACIL & Weber, há 36 anos empresa especialista na
caracterização física de materiais.
Representando com exclusividade no Brasil, alguns dos
maiores fabricantes de Equipamentos Analíticos e
Científicos.
Localizado em prédio próprio na cidade de São Paulo/SP,
o Laboratório Analítico e Aplicações da ACIL & Weber foi
desenvolvido para gerar soluções em análises e apoiar
nossos clientes e parceiros no desenvolvimento de
métodos analíticos.
Nossa estrutura oferece serviços de excelência, suporte e
sistemas de alta tecnologia para o controle e
caracterização física de materiais.

(transdutor)

WWW.ACILWEBER.COM.BR

11 2341.3300

A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR E OU RETIRAR OS SERVIÇOS E TECNOLOGIAS QUE PRESTAMOS E FORNECEMOS SEM PRÉVIO AVISO

