Laserowy miernik wielkości cząstek

I D E A L N Y D L A
- POMIARÓW ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK CIAŁ
STAŁYCH I ZAWIESIN
- ZAKRESU POMIAROWEGO 0,01 – 2100 µm
- KONTROLI PRODUKCJI I JAKOŚCI
- BADAŃ NAUKOWYCH I ROZWOJU

STATYCZNA DYFRAKCJA LASEROWA

JAKOŚĆ

MADE IN GERMANY
FRITSCH to więcej niż marka: Za tym kryje się silne, średniej wielkości rodzinne przedsiębiorstwo czwartej generacji, od 1920 mocno związane z regionem i
od dziesiątków lat aktywne na całym świecie. Wszystkie przyrządy FRITSCH
wytwarzane są według ostrych kryteriów jakościowych w naszym własnym zakładzie. Innowacyjne idee naszego działu rozwoju inspirowane są ścisłą wymianą doświadczeń z naszymi klientami I ich praktycznym działaniem w laboratorium. Na całym świecie zadowoleni klienci zaufali naszej jakości, naszemu
doświadczeniu i naszemu serwisowi. To jest naszą dumą i bodźcem do dalszego rozwoju.

FRITSCH. JEDEN KROK DO PRZODU.
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FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec

A N A LY S E T T E

2 2 NanoTec

Pomiary godne zaufania aż do zakresu nano

JEGO ZALETY
• Pomiary także cząstek nano w ekstremalnie szerokim zakresie 0,01 - 2100 μm
• Szybka, automatyczna analiza rozkładu uziarnienia
• Prosty pomiar w krótkim czasie
• Szczególnie wysoka dokładność pomiaru dzięki wyznaczeniu w 110 klasach
• Bezpieczna powtarzalność – powtarzalność godna zaufania
• Przyjazna dla użytkownika obsługa
• Szybka i prosta zmiana pomiędzy pomiarami na sucho i na mokro
• Szybkie i łatwe czyszczenie

Dzięki jego szczególnie dużemu zakresowi pomiarowemu 0,01 - 2100 µm ANALYSETTE 22 NanoTec
jest idealnym, uniwersalnie stosowanym laserowym
miernikiem wielkości cząstek dla efektywnej analizy
rozkładów uziarnienia aż do zakresu Nano – w kontroli produkcji i jakości, jak również w badaniach
naukowych i rozwoju. Wykorzystajcie Państwo jej
decydujące zalety: bardzo prosta obsługa, krótkie
czasy analizy, godne zaufania powtarzalne wyniki.
Jak również przekonywujący stosunek ceny do
możliwości.

FRITSCH-Plus
Krótki czas pomiaru
Czas pomiaru ANALYSETTE 22 NanoTec dla większości
pomiarów wynosi poniżej jednej minuty. Następnie przyrząd jest przygotowywany do kolejnego pomiaru.

FRITSCH-Plus
W pełni automatyczne odwartościowanie
Przejrzyste przedstawienie wyników bezpośrednio na monitorze. Oczywiście można również wydrukować i zapisać
dopasowane do potrzeb użytkownika protokoły pomiarowe.
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Dokładność pomiaru: Wartość D50 certyfikowanego wzorca lateksu 200 nm,
zmierzona z bieżącej produkcji za pomocą 100 laserowych mierników wielkości cząstek FRITSCH
4

0,01 – 2100 µm

FRITSCH-Plus
Praktyczny szybkozmienny system
Dla szybkiej zmiany pomiędzy jednostką do
dyspergowania na sucho (po lewej) i jednostką
do dyspergowania na mokro (po prawej) trzeba
tylko przełożyć kasetę z celą pomiarową.

FRITSCH-Plus
Przemyślana budowa modułowa
ANALYSETTE 22 NanoTec składa się z kompaktowej jednostki pomiarowej, którą można szybko i prosto połączyć z
różnymi jednostkami do dyspergowania dla pomiarów na
mokro względnie na sucho. Umożliwia to kupno dokładnie
tylko tego co potrzebne jest dla Państwa zastosowań.
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FRITSCH Łatwiejsza praca

Prosto. Szybko. Pewnie.
Laserowy pomiar cząstek przez naciśnięcie przycisku
Pomiar cząstek za pomocą ANALYSETTE 22 NanoTec staje się
prostą sprawą – także dla dopiero przyuczonych pracowników
bez wstępnych wiadomości np. przy przyjmowaniu lub wysyłaniu towarów: po prostu trzeba uruchomić program, wybrać
SOP i wprowadzić próbkę. Reszta przebiega automatycznie.

1. URUCHOMIĆ PROGRAM
Dla wykonania pomiaru za pomocą ANALYSETTE 22 NanoTec należy wybrać jedną z istniejących procedur pomiarowych SOP - Standard Operating Procedures (SOP patrz strona 19).

2. WPROWADZIĆ PRÓBKĘ
Program wzywa do wprowadzenia materiału próbki. Jeśli tylko ilość wprowadzonej próbki jest
wystarczającą, automatycznie uruchamiany jest pomiar.

3 . K O M P L E T N Y A U T O M AT Y C Z N Y P R Z E B I E G P O M I A R U
• Automatyczne dyspergowanie
• Automatyczny pomiar
• Automatyczne odwartościowanie
• Automatyczne utworzenie protokołu
• Automatyczne płukanie

GOTOWE!
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FRITSCH ISO 13320

Godne zaufania wyniki pomiarowe
ISO 13320 (Particle size analysis – Laser diffraction methods) podaje jako wytyczne standardy minimalne dla laserowych mierników wielkości cząstek co do powtarzalności, odtwarzalności i dokładności i tym samym reguluje możliwość sprawdzania wyników pomiarowych. ANALYSETTE 22 NanoTec
firmy FRITSCH spełnia wymagania ISO 13320 i nawet je znacznie przekracza. Typowo FRITSCH.

Materiały referencyjne dla kontroli
systemu pomiarowego

Materiały referencyjne
Pomiar wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji światła laserowego bazuje na podstawowych fizykalnych zależnościach co ściśle biorąc sprawia, że kalibrowanie tego typu
przyrządów nie jest konieczne. Mimo to bezbłędny sposób
działania należałoby sprawdzać w regularnych odstępach
czasowych. Do tego stosowane są materiały referencyjne,
których sferyczne kształty pozwalają na dokładne określenie wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji światła lasero-

Oferowane przez FRITSCH materiały referencyjne dostar-

ISO 13320 definiuje:
• Podstawową zasadę pomiaru
• Optyczną budowę laserowych mierników wielkości cząstek

czane są razem z dokładną instrukcją dyspergowania i

• Ważne dla użytkownika zasadnicze parametry przyrządu

wego.

pomiaru oraz zaopatrzone są w certyfikat, który podaje

dla szybkiego porównania różnych instrumentów

graniczne wartości wyznaczono za pomocą międzynaro-

• Ważne szczegóły dla stosowania fizykalnych teorii rozproszenia światła, zwłaszcza teorii Mie i Fraunhofera

dowych uznanych metod (NIST-tracable).

• Sposób sprawdzenia minimalnych wymagań co do

górną i dolną granicę spodziewanych wielkości cząstek. Te

powtarzalności i odtwarzalności za pomocą właściwych
materiałów referencyjnych
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FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec Technika pomiaru

Elastycznie. Mocno. Dokładnie.
Uchwycenie rozproszenia światła w przód i w tył
Jak każdy miernik wielkości cząstek ANALYSETTE 22 firmy FRITSCH od 1984 także ANALYSETTE 22 NanoTec pracuje według patentu FRITSCH – odwrócony układ Fouriera, który
w międzyczasie przejęty został przez prawie wszystkich wytwórców tego typu przyrządów.
Układ ten daje taką korzyść, że nie są potrzebne żadne dodatkowe optyczne elementy pomiędzy celą pomiarową i detektorem.

FRITSCH-Plus
Cały zakres pomiarowy bez przebudowy optyki
Szczególnie praktyczne w ANALYSETTE 22 NanoTec cały
zakres pomiarowy wynoszący 0,01 – 2100 µm jest objęty

Duże cząstki

Małe kąty rozproszenia

bez przebudowy elementów optycznych. W tym celu zmieniana jest odległość pomiędzy detektorem i celą pomiarową przez układ automatycznego przesuwu. W celi pomia-

Cela pomiarowa daleko
od detektora

rowej znajdują się przygotowane przez jednostkę do dyspergowania cząstki próbki, które oświetlane są strumieniem laserowym. Przez zmianę odległości pomiędzy detektorem i celą pomiarową uchwytywany jest każdorazowo inny zakres kątowy rozproszonego światła. Z tych danych

Małe cząstki

Duże kąty rozproszenia

pomiarowych wyznaczany jest rozkład uziarnienia.

Cela pomiarowa
blisko detektora
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ANALYSETTE 22 NanoTec – praktyczny system modułowy: Jednostka pomiarowa z oddzielną jednostką do dyspergowania na mokro

Nowy układ optyczny
Bardzo duży zakres pomiarowy ANALYSETTE 22 NanoTec

Cela
pomiarowa

powstaje z kombinacji dwóch laserów z dwoma różnymi odległościami cela pomiarowa - detektor: duże cząstki
mierzone są przez laser podczerwony przy dużej odległości
celi pomiarowej od detektora, dla małych cząstek zastoso-

IR-Laser
Detektory dla
rozproszenia w tył
Detektor

Laser zielony

wano laser zielony i małą odległość celi pomiarowej od detektora co umożliwia uchwycenie światła rozproszonego,
aż do kąta rozproszenia 65°. Pomiar najmniejszych czą-

Układ pomiarowy dla górnego zakresu wielkości cząstek

stek aż do zakresu nano odbywa się w świetle zielonego
lasera rozpraszanego w tył. Do tego służą specjalne detektory. Wynik: doskonałe pomiary o szczególnej pewności,
sensownej porównywalności i pewnej odtwarzalności.

IR-Laser
Detektory dla rozproszenia w tył
Detektor

Laser zielony

FRITSCH-Plus
Najwyższa dokładność pomiaru wszystkimi detektorami
Eleganckie rozwiązanie FRITSCH: ANALYSETTE 22
NanoTec wykorzystuje zawsze wszystkie kanały, które odpytywane są w 41 mikrosekundach (24 kHz). Dzięki kom-

Cela
pomiarowa

Układ pomiarowy dla dolnego zakresu wielkości cząstek

binacji różnych pozycji pomiarowych w czasie pomiaru
uchwyconych zostaje aż do 110 efektywnych kanałów pomiarowych. Korzyści: szczególnie wysoka rozdzielczość i
czułość.

9

FRITSCH Dyspergowanie

Elastycznie. Dokładnie. Modułowo.
Doskonałe dyspergowanie FRITSCH
Każdy pomiar wielkości cząstek jest tylko tak dobry jak dobre jest jego dyspergowanie. Dlatego na ten punkt kładziemy szczególną uwagę i wykorzystujemy całe nasze doświadczenie.
Wynik: szczególnie praktyczny system modułowy – wybierzcie w zależności od zadania po
prostu pomiędzy jednostką do dyspergowania na mokro lub na sucho. Chętnie pomożemy
Państwu przy tym wyborze. Mogą więc Państwo swój ANALYSETTE 22 NanoTec w każdej
chwili bez nakładu przebudować lub rozbudować.

FRITSCH-Plus Oszczędny w czasie system szybkiej zmiany
W ANALYSETTE 22 cele pomiarowe modułów do dyspergowania znajdują się w praktycznych kasetach,
które przy zmianie z pomiaru na mokro na pomiar na sucho zamienia się jednym ruchem ręki – bez jakiejkolwiek zmiany węży lub przebudowy! Również czyszczenie celi pomiarowej staje się w tym systemie dziecinnie proste. A jeżeli kaseta nie jest chwilowo używana zostaje ona po prostu odłożona do danej jednostki do dyspergowania.

Zawsze odpowiedni moduł dyspergujący
Moduły dyspergujące ANALYSETTE 22 NanoTec można pojedynczo lub razem podłączyć do jednostki
pomiarowej. W zależności od zadania pomiarowego możemy wybrać pomiędzy dyspergowaniem na mokro lub na sucho. Dla dyspergowania bardzo małych próbek istnieje automatyczna jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVA z oświetloną łaźnią dyspergującą i kompaktowa ręczna jednostka do
dyspergowania na mokro małych ilości SVM. Przy pomiarach seryjnych za pomocą jednostki do dyspergowania na mokro pracę ułatwi w pełni automatyczny AutoSampler. Dla pomiarów na sucho aglomeratów
lub dobrze sypiących się materiałów wybrać należy szybik opadowy.

Dyspergowanie
na mokro

Jednostka do dyspergowania
na mokro

Zakres pomiarowy
Zalecana ciecz dyspergująca

0,01 – 2100 µm
woda

Objętość

300 – 500 ml
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Jednostka do dyspergowania
na mokro małych ilości SVM

AutoSampler
do dyspergowania na mokro

0,01 – 600 µm
prawie wszystkie ciecze
do dyspergowania

0,01 – 600 µm
woda
organiczne rozpuszczalniki

0,01 – 2100 µm
woda

50 ml

100 ml

aż do 26 słoików po 40 ml

Jednostka do dyspergowania
na mokro małych ilości SVA

Dla zmiany dyspergowania należy
celę pomiarową po prostu przełożyć.

Nasza wskazówka:
Dopasowane dyspergowanie
Dla większości próbek idealną metodą dyspergowania jest
dyspergowanie na mokro. W przypadku łatwo rozpuszczalnych lub mocno pęczniejących próbek właściwym rozwiązaniem jest dyspergowanie na sucho lub szybik opadowy.
Proszę nas pytać.

FRITSCH-Plus
Pełna elastyczność i szybka praca
Standardowe programy do łatwej obsługi, w pełni swobodne programowanie przebiegu dyspergowania i pomiaru,
szczególnie szybkie i efektywne automatyczne czyszczenie
i wiele innych zalet dodatkowo ułatwią Państwu pracę i zapewnią dobrą jakość Waszych wyników pomiarowych.

Dyspergowanie
na sucho

Jednostka do dyspergowania na sucho

Szybik opadowy

Zakres pomiarowy

0,1 – 2100 µm
rozkład aglomeratów sprężonym powietrzem
1 – 100 cm 3

0,1 – 2100 µm
bez dyspergowania i sprężonego powietrza,
aglomeraty pozostają zachowane
1 – 100 cm 3

Zalecana ciecz dyspergująca
Objętość
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FRITSCH Dyspergowanie

Jednostka do dyspergowania na mokro

JEJ ZALETY
• Duża moc ultradźwięków aż do 100 Watt, regulowana
• Swobodne programowanie
• Automatyczne płukanie
• Zmienna, wybieralna objętość cieczy łaźni pomiędzy 300 i 500 ml
• Bardzo ciche dyspergowanie
• Szybkie i pewne czyszczenie
• Standardowa możliwość użycia także benzyny, alkoholu i wielu
innych rozpuszczalników jako cieczy zawiesinowej
• Pozbawione przestrzeni martwych obieg pomiarowy i płukanie

Dla większości próbek dyspergowanie na mokro jest
idealną forma doskonałego dyspergowania. W tym
celu wprowadza się materiał próbki do zamkniętego
obiegu cieczy zawiesinowej. Wbudowany nadajnik
ultradźwiękowy o mocy ultradźwiękowej aż do 100 W
i programowalne warunki dyspergowania zapewniają, dokładnie dopasowane do każdej próbki, szybkie
i nadzwyczaj efektywne rozbicie aglomeratów. Dzięki
bezpośredniemu podłączeniu dopływu wody można
jednostkę do dyspergowania po każdym pomiarze
automatycznie wyczyścić i napełnić nowa cieczą
zawiesinową. I tym samym jest ona w bardzo krótkim czasie znowu gotowa do następnego pomiaru.

Szczególnie cicha
Dzięki oddzielnej, dźwiękochłonnej komorze ultradźwiękowej drastycznie zredukowano nieprzyjemne wytwarzanie
hałasu w czasie przebiegu dyspergowania. Jej zaleta: najcichsze obecnie dostępne dyspergowanie.
Oświetlona łaźnia ultradźwiękowa
Ergonomiczne usytuowanie sprawia, że wprowadzanie
próbki staje się dziecinnie proste, a także obserwowanie
dyspergowania jest szczególnie łatwe.
Silna pompa
Wydajna pompa odśrodkowa z regulowaną prędkością obrotową zabezpiecza optymalny transport także cząstek o
dużym ciężarze jednostkowym i przyczynia się do
szybkiego, równomiernego rozdziału materiału próbki.

IN

Jej zaleta: stabilny pomiar.
Zawór

Pomiar
(Obieg)

OUT

Hasło: jakość wody
Z reguły do dyspergowania na mokro całkowicie wystarcza
normalna woda wodociągowa. W rzadkich przypadkach
może wystąpić konieczność użycia wody destylowanej.

Zawór drożny 4/2 dla pomiaru i płukania bez przestrzeni martwych

W razie wątpliwości prosimy o zapytanie – mogą Państwo
liczyć na naszą pomoc.
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ODPOWIEDNIA DLA WIELU CIECZY DYSPERGUJĄCYCH!
Wszystkie części obiegu próbki, które stykają się z zawiesiną wykonane są z wysokojakościowej stali stopowej 1.4404 (SS316L), PTFE, szkła BK7, Viton® Extreme lub silikonu.

Transparentne węże z silikonu o szczególnie gładkiej
powierzchni wewnętrznej są prawie całkowicie odporne
na osady i bezpośrednio uwidaczniają zabrudzenia lub
zatkania.

AutoSampler
Idealny do efektywnej automatyzacji szeregu pomiarów: Praktyczny AutoSampler firmy FRITSCH
realizuje automatyczne doprowadzanie próbek w postaci prostej nakładki na jednostkę dyspergująca na mokro miernika ANALYSETTE 22 NanoTec.
• Całkowicie samodzielna praca od startu
• 26 pozycji dla standardowych 40 ml pojemników
• W pełni całkowite i pewne doprowadzenie próbki przez opróżnianie wychyłem i programowalnym wypłukiwaniem silnym strumieniem wody
• Automatyczne przyporządkowanie pozycji i wyników pomiaru za pomocą programu
• Wszystkie funkcje jak czas dyspergowania i pomiaru mogą zostać wyszczególnione dla każdej pozycji osobno i zapisane jako standardowa lista protokołu SOP
• Automatyczny powrót do pozycji 1 za pomocą praktycznego klawisza Home

FRITSCH-Plus
Jedynie AutoSampler FRITSCH ustawia się łatwo na jednostce do dyspergowania na mokro i jest natychmiast gotowy do pracy. Po użyciu pozwala się tak samo łatwo
zdjąć. Dla szybkiej, sprawnej pracy.
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FRITSCH Dyspergowanie

Jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVA

JEJ ZALETY
• Najmniejsze ilości próbki w mniej niż 50 ml cieczy
• Prawie wszystkie ciecze dyspergujące możliwe do zastosowania
• Odporna na substancje chemiczne
• Bardzo duża i regulowana moc ultradźwięków aż do 100 W
• Praktyczna oświetlona łaźnia dyspergująca
• Automatyczne płukanie dla szybkiego czyszczenia
• Pozbawiony przestrzeni martwych obieg zamknięty
• Wszystkie funkcje sterowane przez SOP

Jednostka do dyspergowania małych ilości na mokro zapewnia doskonałe, w pełni automatyczne
dyspergowanie próbek, które są do dyspozycji tylko
w bardzo małej ilości. Przy pomiarach w organicznych rozpuszczalnikach potrzeba mniej niż 50 ml
cieczy. To minimalizuje koszty utylizacji i odciąża
środowisko.

Odporność na chemikalia
Wszystkie części obu jednostek do dyspergowania małych
ilości na mokro SVA i SVM, które wchodzą w kontakt z cieczą dyspergującą wykonane są z wysokojakościowej stali
stopowej, PTFE, szkła BK7, Viton® Extreme lub silikonu i
nadają się dla cieczy zawiesinowych takich jak benzyna,
alkohol i wiele innych organicznych rozpuszczalników. Jeżeli pracują Państwo z ekstremalnie agresywnymi che-

Sterowanie w pełni automatyczne
Cały przebieg dyspergowania i pomiaru – start, prędkość
pompy, otwieranie zaworów, czyszczenie i dowartościowa-

micznymi cieczami do dyspergowania jak np. aceton lub

nie – jest sterowany w pełni automatycznie i regulowany

szczególnej odporności na chemikalia. Składa się on z

przez wstępnie nastawione wartości lub swobodnie okre-

uszczelek, O-ringów i tarcz przepływowych wykonanych z

ślone SOPy. Dla szczególnie łatwej pracy z najlepszymi

FFKM Kalrez® – oraz węży z Santoprene®. Więcej informa-

wynikami.

cji na indywidualne zapytanie! Dla już istniejących przyrzą-

dimetyloketon, wówczas proszę zamówić jednostkę do
dyspergowania SVA z zestawem do przezbrojenia o

dów można zestaw do przezbrojenia zamówić oddzielnie i
Optymalne dyspergowanie
Związane aglomeraty zostają szybko i skutecznie doskonale rozbite ultradźwiękiem o mocy do 100 W. Przy czym zarówno moc ultradźwięków jak również czas dyspergowania
mogą być przez program sterowane. Dzięki oddzielnej,
dźwiękochłonnej komorze ultradźwiękowej także jednostka
do dyspergowania małych ilości SVA pracuje przyjemnie cicho. Oświetlenie łaźni ultradźwiękowej dba o łatwą pracę –
a zainstalowane podłączenie do wody o automatyczne
czyszczenie i napełnienie łaźni po każdym pomiarze.
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przyrząd przezbroić. Przeglądowa listę chemikaliów do pobrania znajdą Państwo w internecie pod
www.fritsch-sizing.de/Chemikalien.

Szczególnie dobre:
Oświetlona łaźnia dyspergująca
automatycznej jednostki do dyspergowania na mokro małych ilości
SVA dla intensywnego dyspergowania najmniejszych ilości

Ręczna jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVM
Kompaktowa i korzystna: Jednostka do dyspergowania ma mokro małych ilości SVM FRITSCH
ze swoją całkowitą objętością 100 ml jest idealna do mechanicznego dyspergowania bardzo
małych ilości próbki z intuicyjną ręczną obsługą. Łatwo, szybko, prosto.
FRITSCH-Plus
Także do jednostki do dyspergowania na mokro małych ilości SVM dołączona jest w dostawie szybko
wymienna cela pomiarowa, którą jako kasetę wsuwa
się do jednostki pomiarowej, a po wykorzystaniu
parkuje do przynależnego pojemnika postojowego.
Prawidłowe rozwiązanie – dokładnie przemyślane!

Jej zalety
• Praktyczny, przeźroczysty pojemnik szklany do
kontroli próbki
• Solidne płukanie obiegu pomiarowego bez przestrzeni martwych za pomocą jednodźwigniowego
zaworu (zawór kulowy 4/2-drożny)
• Ręcznie sterowana pompa odśrodkowa dla łagodnego transportu próbki
• Jako ciecz zawiesinową można zastosować
również benzynę, alkohol i wiele organicznych
rozpuszczalników.
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FRITSCH Dyspergowanie

Jednostka do dyspergowania na sucho

JEJ ZALETY
• Szybki pomiar proszkowych próbek w przyspieszonym strumieniu powietrza
• Dla ilości próbki od poniżej 1 cm3 aż do ok. 100 cm3
• Efektywne rozbicie aglomeratów za pomocą specjalnej dyszy
szczelinowo pierścieniowej Venturiego

• Brak powierzchni udarowych - ochrona przed zmieleniem cząstek
• Perfekcyjne podawanie próbki dzięki podajnikowi o wysokiej częstotliwości
• Automatyczne, komputerowo sterowane nastawienie ciśnienia dyspergowania
• W pełni automatyczne przebiegi pomiarowe swobodnie programowalne
• Szczególnie szybkie i łatwe czyszczenie

Jednostka do dyspergowania na sucho nadaje się
szczególnie dla nie za drobnych, dobrze sypiących
się materiałów, które reagują w wodzie lub innych
cieczach. Przy tym materiał próbki transportowany
jest wibracyjnym podajnikiem do lejka ssącego celi,
do pomiaru na sucho skąd wpada bezpośrednio do
pracującej z regulowanym sprężonym powietrzem
dyszy Venturiego. Podczas przejścia przez dyszę
aglomeraty ulegają rozbiciu i pomiar rozkładu
uziarnienia następuje bezpośrednio po tym, z zasady do dyspergowania na sucho potrzebna jest
większa ilość próbki, ale przez to otrzymuje się łatwej reprezentatywny wynik.

Wielofunkcyjny system do odsysania
Zintegrowany system do odsysania jednostki do dyspergowania na sucho zapewnia automatyczne usunięcie
próbki w czasie pomiaru. Po zakończeniu pomiaru może
być także użyty do prostego ręcznego czyszczenia rynny
podawczej podajnika.
Zintegrowane doprowadzenie próbki
Sterowany elektronicznie podajnik rynnowy o wysokiej
częstotliwości zapewnia przy jednostce do dyspergowania
na sucho jak i przy szybiku opadowym ciągłe automatyczne doprowadzanie pylistych próbek bez pozostałości.
Patent FRITSCH
Łatwo wymienne wkłady rynnowe z lejkiem, które nasuwa

Wskazówka: Jednostka do dyspergowania na sucho po-

się na rynnę podawczą, dla otrzymania ustalonych wysoko-

trzebuje do pracy sprężonego powietrza bez oleju, wody i

ści warstwy próbki pomiędzy 1,5 i 4,5 mm. Ich zaleta – lepiej

cząstek stałych, o ciśnieniu co najmniej 5 bar oraz powietrza
w ilości co najmniej 125 l/min. Do odsysania materiału próbki

kontrolowane podawanie także krytycznych próbek.

potrzebne jest oddzielne urządzenie do odsysania, które

Wysokość warstwy 1,5 mm

może być zamówione w ramach wyposażenia FRITSCH.
Wysokość warstwy 3,5 mm
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FRITSCH-Plus: Wibrujący lejek, który po prostu nasadzany jest na rynnę podawczą, zapewnia równomierny i
jednorodny transport próbki.

Praktyczne: Jednostka do dyspergowania na sucho
podłączana jest do jednostki pomiarowej jako moduł.

Praca bez sprężonego powietrza – szybik opadowy
Specjalnie dla pomiarów aglomeratów suchych pyłów lub do określania rozkładu
uziarnienia bardzo sypkich, gruboziarnistych materiałów, przy których mogą
Państwo całkowicie zrezygnować z dyspergowania w strumieniu sprężonego
powietrza, opracowany został szybik opadowy FRITSCH. Tutaj próbka transportowana jest przez sterowaną elektronicznie rynnę podajnika wprost nad lejek
ssący szybika opadowego bez jakiegokolwiek dyspergowania próbka bezpośrednio wpada do celi pomiarowej i zostaje zmierzona przez strumień lasera.
Następnie zintegrowany system odsysający usuwa automatycznie próbkę.
Nasza wskazówka: Szybik opadowy nadaje się, w zależności od materiału
próbki także wszędzie tam, gdzie brak źródła sprężonego powietrza.

Szybik opadowy FRITSCH do pomiaru na sucho i bez dyspergowania czy konieczności
użycia sprężonego powietrza
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FRITSCH Software

Doskonałe odwartościowanie – MaS control
Do sterowania, zbierania i opracowywania danych pomiarowych wyposażamy miernik laserowy
ANALYSETTE 22 NanoTec standardowo w program komputerowy FRITSCH MaS control, który jest
łatwo przyswajalny i prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces pomiarowy. Program
komputerowy MaS control posiada bazę danych, w której wszystkie wprowadzane przez użytkownika parametry i wyniki są zapisywane w sposób uniemożliwiający niepowołany dostęp. A dzięki
bezproblemowemu podłączeniu do lokalnej sieci komputerowej można wszystkie dane pomiarowe
wygodnie opracowywać także na innych komputerach.

Fakty
• Prosta, przejrzysta organizacja danych pomiarowych
• Wszystkie ważne informacje widoczne naraz

FRITSCH-Plus
Plug and Play dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu
Wychodzimy państwu na przeciw: każda ANALYSETTE 22
NanoTec dostarczana jest z komputerem z zainstalowa-

• Odwartościowanie według teorii Fraunhofera lub Mie

nym programem MaS control. Podłączyć, uruchomić i po-

• Sterowanie przebiegiem pomiaru przez SOP

miar biegnie!

• Szybkie, przejrzyste porównanie różnych pomiarów

• Indywidualne sprawozdania i wyglądy
• Tabelaryczne wydanie dowolnie wybranych wartości
użytkownika
• Możliwe ręczne wprowadzanie danych do porównania
• Uwzględnienie wyników analizy sitowej
• Eksport danych do ExcelTM i w formacie XML

FRITSCH-Plus
Elastyczny generator sprawozdania
Obok istniejących standardowych sprawozdań pomiarowych swobodnie redagowalny generator raportów daje
możliwość ukształtowania sprawozdania według własnych

• Bank danych SQL

potrzeb. Przy tym można zarówno grafiki, a także wszyst-

• CFR 21 część 11 standardowo dostępny

kie pozostałe dane pomiarowe, wartości statystyczne lub

• Intuicyjna obsługa przez centralny obszar nawigacyjny

wybrane wartości pomiarowe wprowadzić do jednego

• Łatwa nauka dzięki Microsoft-Office-Standard

sprawozdania.

• Powierzchnia obsługi dopasowana do języka użytkownika

Wyjątek przy dostawach do krajów WNP

*
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FRITSCH Standard Operating Procedures SOPs

Dowolne kształtowanie programu – SOP
Dla szczególnie prostej obsługi program komputerowy ANALYSETTE 22 NanoTec zawiera
gotowe, określone standardowe procedury operacyjne - Standard Operating Procedures –
krótko nazwane SOPami dla prawie wszystkich typowych zadań pomiarowych. Te SOPy
mogą Państwo całkowicie swobodnie i elastycznie za pomocą przejrzystej maski wprowadzającej dopasować do każdych swoich warunków pomiarowych.

Przy wyborze określonego SOP-u automatycznie nastawione
zostaną np. przebieg dyspergowania i czas trwania dyspergowania, ilość pomiarów i czasy poszczególnych faz. Dla elastycznego dopasowania można te i wiele innych parametrów
także dowolnie zmienić lub wybrać i jako własny SOP zapisać
i każdej chwili pobrać. Jego zaleta: zupełnie nowa wolność
przy kształtowaniu całego procesu dyspergowania i pomiaru.
Ponadto prosta, pewna powtarzalność przebiegu pomiaru.
FRITSCH-Plus
Indywidualne prawa użytkownika
Obok istniejących standardowych sprawozdań pomiarowych
swobodnie redagowalny generator raportów daje możliwość
ukształtowania sprawozdania według własnych potrzeb. Przy
tym można zarówno grafiki a także wszystkie pozostałe dane
pomiarowe, wartości statystyczne lub wybrane wartości pomiarowe wprowadzić do jednego sprawozdania.
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FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec

DANE TECHNICZNE ANALYSETTE 22 NanoTec

JEDNOSTKA POMIAROWA
ANALYSETTE 22 NanoTec
Zakres pomiaru

Dyspergowanie na mokro: 0,01 – 2100 µm
Dyspergowanie na sucho: 0,1 – 2100 µm

Metoda analizy

Rozproszenie światła laserowego

Rodzaj analizy

Pomiar wielkości cząstek ciał stałych i zawiesin na mokro i na sucho

Wielkość pomiarowa

Rozmiary cząstki

Teorie

Fraunhofer, Mie

Norma

ISO 13320, znacznie przekracza ISO 13320 w kwestii powtarzalności i dokładności pomiaru

Ilość klas wielkości cząstek

max. 110

Układ optyczny

Odwrócony układ Fouriera
Przesuwna cela pomiarowa (Patent FRITSCH)

Laser

1 x zielony (λ = 532 nm, 7 mW)
1 x IR (λ = 850 nm, 15 mW)
Liniowo spolaryzowany
10000 godz. średnia żywotność

Ustawienie strumienia lasera

Automatyczne

Klasa lasera według IEC 608251:2007 i CRF

Klasa 1

Soczewka Fouriera

260 mm und 560 mm ogniskowy (zielony wzgl. IR)
10 mm średnica strumienia lasera w soczewce Fouriera

Odległości celi od detektora

20 mm dla lasera zielonego, 540 mm dla lasera IR

Zakres kątowy

0,014° – 165°

Ilość kanałów głównego detektora

51

Ilość kanałów detektora dużych kątów

6

Ilość kanałów rozproszenia w tył

2

Ilość kanałów ustawienia lasera
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Czas odczytu kanałów detektora

41 µs (24 kHz)

Detektor

2 segmenty
1 x dla pionowego i 1 x dla poziomego kierunku polaryzacji światła lasera
57 elementów

Typowy czas pomiaru

20

5 – 10 s (odczyt danych jednego pomiaru)
2 min (cały cykl pomiaru)

Analiza

Rozkład uziarnienia jako krzywa sumaryczna, diagram słupkowy albo tabela

Ciężar netto

38,4 – 43 kg (w zależności od konfiguracji)

Wymiary (B x T x H)

53 x 62 x 35 – 55 cm (w zależności od konfiguracji)

Komputer

Z zainstalowanym programem MaS control do sterowania, uchwycenia odwartościowania
danych pomiarowych (bez komputera dla dostawy do krajów WNP)

Wymagania systemowe
(na własnym komputerze klienta)

Standard-Windows-PC, min. 500 MB wolnego miejsca na dysku, 1 GB RAM,
Windows XP (aktualny Service Pack), Windows 7, port USB, monitor 19”

DISPERGIEREINHEITEN

Jednostka do dyspergowania na mokro

Objętości cieczy 300 – 500 ml
Promieniowa pompa z regulowaną prędkością, 6,8 l/min
Łaźnia ultradźwiękowa z nastawianą mocą (max. 100 W)
Zastosowane materiały obiegu pomiarowego: wysokojakościowa stal nierdzewna 1.4404 (SS316L),
PTFE, szkło BK7, Viton® Extreme, węże silikonowe
Waga netto: 30,8 kg
Wymiary: (szer. x dł. x wys.): 32 x 62 x 44 cm

AutoSampler

Objętość pojemnika na próbkę: do 40 ml
Ilość pojemników: aż do 26 pojemników
Waga netto: 9,4 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.): 31 x 58 x 22 cm

Jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVA

Objętość cieczy ok. 50 ml
Promieniowa pompa z regulowaną prędkością
Max. wielkość cząstek ok. 600 µm (zależnie od materiału)
Łaźnia ultradźwiękowa z nastawianą mocą (max. 100 W)
Zastosowane materiały obiegu pomiarowego: wysokojakościowa stal nierdzewna 1.4404 (SS316L),
PTFE, szkło BK7, Viton® Extreme, węże silikonowe
opcjonalnie również z zestawem rozszerzonym dla odporności na substancje chemiczne – FFKM Kalrez®
jak również węże wykonane z Santoprene®
Waga netto: 35,8 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.): 32 x 62 x 44 cm

Jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVM

Objętość cieczy ok. 100 ml
Promieniowa pompa z regulowaną prędkością
Max. wielkość cząstek ok. 600 µm (zależnie od materiału)
Zastosowane materiały obiegu pomiarowego: wysokojakościowa stal nierdzewna 1.4404 (SS316L),
PTFE, szkło BK7, Viton® Extreme, węże silikonowe
Waga netto: 8 kg
Wymiary (średnica x wysokość): 14 x 33 cm

Jednostka do dyspergowania na sucho

Szybik
opadowy

Objętość cieczy 1 – 100 cm3
Podajnik wysokiej częstotliwości
Dysza Venturiego ze szczeliną promieniową
Potrzebne źródło sprężonego powietrza: min. 5 bar, 125 l/min, bez oleju, wody, ciał stałych
Zewnętrzne urządzenie do odsysania konieczne
Waga netto: 25 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.): 36 x 65 x 37 cm

Objętość cieczy 1 – 100 cm3
Podajnik wysokiej częstotliwości
Zewnętrzne urządzenie do odsysania konieczne
Waga netto: 24,6 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.): 36 x 65 x 37 cm
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FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec

DANE ZAMÓWIENIA
Nr zamówienia

Artykuł

LASEROWY MIERNIK CZĄSTEK
ANALYSETTE 22 NanoTec

Nr zamówienia

Artykuł

URZĄDZENIA DO ODSYSANIA DLA POMIARÓW Z JEDNOSTKĄ
DO DYSPERGOWANIA NA SUCHO I SZYBIKIEM OPADOWYM
ANALYSETTE 22 NanoTec

JEDNOSTKA POMIAROWA
ANALYSETTE 22 NanoTec
22.8000.00

Jednostka pomiarowa
z portem USB i komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem MaS control
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 50 W
JEDNOSTKI DYSPERGUJĄCE
ANALYSETTE 22 NanoTec

22.8500.00

JEDNOSTKI DO DYSPERGOWANIA NA MOKRO
Jednostka do dyspergowania na mokro
automatyczna jednostka dyspergująca, objętość 300 – 500 ml,
Łaźnia ultradźwiękowa o mocy 100 W
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 100 W

43.9070.00

Klasa pyłu „M“ według DIN EN 60335-2-69
dla 230 V/1~, 50 – 60 Hz, 1000 W

43.9060.00

z wężem i filtrem dokładnym, klasa pyłu „H“ według DIN EN 60335-2-69
dla 230 V/1~, 50 – 60 Hz

43.9055.00
43.9052.00
43.9051.00

Części zapasowe do urządzeń odsysających dla pomiarów
z jednostką dyspergującą na sucho i szybikiem opadowym
Worki papierowe (opakowanie = 5 szt.) dla urządzenia odsysającego 43.9070.001)
Worki plastikowe (opakowanie = 5 szt.) dla urządzenia odsysającego 43.9070.001)
Poliestrowy wkład filtra dla urządzenia odsysającego 43.9070.001)

43.9065.00
43.9066.00

Worki filtrujące bezpieczne (opakowanie = 3 szt.) dla urządzenia 43.9060.001)
Filtr o wysokiej dokładności dla urządzenia 43.9060.001)
1)

22.8800.00

Jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVA
automatyczna jednostka dyspergująca, objętość 50 ml,
Łaźnia ultradźwiękowa o mocy 100 W
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 100 W

22.8855.00

Zestaw rozszerzony dla odporności na substancje chemiczne
dla Jednostki do dyspergowania na mokro małych ilości SVA– 22.8800.00
składający się z uszczelek, O-ringów, tarcz przepływowych i węży

22.8599.00

Jednostka do dyspergowania na mokro małych ilości SVM
ręczna jednostka dyspergująca, objętość 100 ml
dla 230 V/1~, 50 – 60 Hz, 35 W
(Transformator dla dopasowania napięcia sieci na zapytanie!)

22.8600.00

22.8900.00

22.8670.00

22.7020.00

83.3115.00

JEDNOSTKI DO DYSPERGOWANIA NA SUCHO
Jednostka do dyspergowania na sucho
do dyspergowania w strumieniu powietrza
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 50 W

ANALYSETTE 22 NanoTec

85.2220.00
85.2230.00

Zestaw do przezbrojenia jednostki do dyspergowania na sucho
na szybik opadowy
do analizy sypkich próbek
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz

85.2250.00

AutoSampler DLA JEDNOSTKI DO DYSPERGOWANIA NA MOKRO
– 22.8500.00 ANALYSETTE 22 NanoTec

85.2100.00

AutoSampler
dla automatyzacji serii pomiarowych aż do 26 próbek,
zawiera pojemniki 40 ml
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 30 W
Pojemniki 40 ml z zakrętką

Artykuł

MATERIAŁY REFERENCYJNE I CERTYFIKATY

Szybik opadowy
do analizy sypkich próbek
dla 100 – 120/200 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz, 50 W

* Z wyjątkiem dostaw do krajów WNP
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Nr zamówienia

do zamówionego urządzenia dołączony jest jeden zestaw lub jedna sztuka produktu

85.2240.00

85.2260.00

85.2110.00

96.1000.00

Certyfikowane materiały referencyjne (NIST-traceable) do weryfikacji
(wyniki weryfikacji) według ISO 13320
Proszek kontrolny do dyspergowania na mokro, 10 – 100 µm
(pudełko z 10 próbkami po 0,5 g)
Proszek kontrolny do dyspergowania na,sucho 50 – 350 µm
(pudełko z 10 próbkami po 5 g)
Zawiesina kontrolna nano (ca. 200 nm) do sprawdzania systemu
(pudełko z 10 próbkami po 5 ml)
Zawiesina kontrolna 1 µm do sprawdzania systemu
(pudełko z 10 próbkami po 5 ml)
Zawiesina kontrolna 10 µm do sprawdzania systemu
(pudełko z 10 próbkami po 5 ml)
Materiały referencyjne FRITSC wg normy ISO 13320
Proszek kontrolny FRITSCH F-500, 0,5 – 50 µm dla dyspergowania na sucho i na
mokro (50 g)
Proszek kontrolny FRITSCH F-70, 10 – 600 µm dla dyspergowania na sucho (150 g)
Certyfikacja
Zestaw formularzy dla normy IQ/OQ
(jako kwestionariusz do wypełnienia – standardy nie są załączone)
Certyfikaty dla testów wg normy ISO 13320 na indywidualne zapytanie

Nr zamówienia

WYKORZYSTAJCIE
NASZE DOŚWIADCZENIE!

Artykuł

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA JEDNOSTKI DO DYSPERGOWANIA NA MOKRO
ANALYSETTE 22 NanoTec

22.8570.04

22.8590.04

JEDNOSTKA DO DYSPERGOWANIA NA MOKRO - 22.8500.00
Kaseta
z kpl. przepływową celą pomiarową
JEDNOSTKA DO DYSPERGOWANIA NA MOKRO MAŁYCH
ILOŚCI SVA – 22.8800.00 I SVM – 22.8599.00
Kaseta
z kpl. przepływową celą pomiarową

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK DO DYSPERGOWANIA
NA MOKRO
22.8560.04
Przepływowa cela pomiarowa kpl.
22.8566.26
Szkła do celi pomiarowej
4 mm dla przepływowej celi pomiarowej
22.8561.04
Szkła do celi pomiarowej
kpl. 12 mm dla przepływowej celi pomiarowej
22.8851.15
Uszczelnienie standardowe
dla przepływowej celi pomiarowej
22.8856.16
Uszczelnienie rozszerzone dla odporności na substancje chemiczne
dla przepływowej celi pomiarowej
CZĘŚCI ZAMIENNE DLA JEDNOSTKI DO DYSPERGOWANIA NA SUCHO
ANALYSETTE 22 NanoTec

22.8640.00

JEDNOSTKA DO DYSPERGOWANIA NA SUCHO - 22.8600.00
Kaseta
z kpl. celą pomiarową na sucho

22.8670.00

SZYBIK OPADOWY - 22.8900.00
Kaseta
z kpl. celą pomiarową na sucho

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK DO DYSPERGOWANIA
NA SUCHO
22.8650.00
Cela pomiarowa na sucho kpl.
22.0430.26

Laserowymi miernikami wielkości cząstek FRITSCH
zapewnijcie sobie techniczną przewagę, wynikającą
z ponad 30 lat praktycznych doświadczeń w zakresie
wyznaczania rozkładów uziarnienia.
ANALYSETTE 22 firmy FRITSCH świadczą bezcenne
usługi jako perfekcyjni pomocnicy w badaniach i rozwoju
oraz w kontroli produkcji i jakości na całym świecie.
ANALYSETTE 28 nowy standard analizy kształtu cząstek z pomocą dynamicznej analizy obrazu dla szybszego uzyskania reprezentatywnych wyników o większej dokładności pomiaru.

+49 67 84 70 138 · crolly@fritsch.de
www.fritsch-sizing.de

Szkła do celi pomiarowej
dla celi pomiarowej na sucho

ANALYSETTE 22

ANALYSETTE 28

NanoTec

ImageSizer i ImageTec
Dynamiczne rozproszenie światła

Statystyczne rozproszenie światła

Dzielenie próbek
Dla otrzymania reprezentacyjnej próbki polecamy rotacyjny dzielnik próbek
LABORETTE 27 – fundament każdej dokładnej analizy.
Pod www.fritsch.de znajdą Państwo dalsze informacje.
Program do sterowania, zbierania danych, i odwartościowania wyników pomiarowych dostarczany jest ze wszystkim laserowymi miernikami cząstek FRITSCH
Konserwacja i ponowne kalibrowanie Waszego laserowego miernika na zapytanie.
Drukarka atramentowa lub laserowa na zapytanie.

NanoTec (0,01 – 2100 µm)
ImageSizer (20 – 20000 µm)
ImageTec (1 – 2800 µm)
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M AŁE WPROWADZENIE DO L ASEROWEGO POMI ARU WIELKOŚC I CZĄSTEK
Z AS AD Y DY FR AK C JI L AS E RO W E J
Pomiar wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji laserowej jest właściwie bardzo prosty: dla zmierzenia wielkości cząstki trzeba ją oświetlić strumieniem
lasera. Przez częściowe odchylenie światła lasera powstaje za próbką charakterystyczny, pierścieniowy rozkład intensywności, który zostaje zmierzony
przez specjalnie ukształtowany detektor. Z odległości pierścieni obliczona
zostaje wielkość cząstki: duże cząstki wytwarzają pierścienie leżące ciasno
obok siebie, małe pierścienie szeroko rozstawione. To jest właśnie ta zasada.

Laser

Cela pomiarowa

Detektor

PO D ST AW O W E PO J Ę CI A
Przy oświetleniu cząstki światłem dochodzi do różnych efektów, które razem
prowadzą do osłabienia strumienia światła. To wygaszenie jest zasadniczo
sumą absorpcji i odchylenia światła z pierwotnego kierunku.

Przy absorpcji cząstka przejmuje część elektromagnetycznej energii padającego
światła i zmienia w dużej mierze w ciepło. To zjawisko ma duże znaczenie w teorii
Mie.

Strumień
laserowy

Cząstka

Do odchylenia światła przyczyniają się zasadniczo trzy różne efekty: ugięcie,
odbicie i załamanie (refrakcja).
• Dla zrozumienia ugięcia trzeba wyobrazić sobie strumień światła jako szeroki
front fal. Front ten napotyka na cząstkę i wówczas na jej krawędziach powstają
nowe fale biegnące w różnych kierunkach. Przez nakładanie się (interferencję)
tych licznych nowych fal dochodzi do powstania za cząstką charakterystycznego
dyfraktogramu, określonego jednoznacznie przez średnicę cząstki. Jego dokładny przebieg opisany jest teorią Fraunhofera.

• Odbicie ma miejsce najczęściej na powierzchni cząstki – według prawa: kąt
padania równa się kątowi odbicia. Dla określenia wielkości cząstki ta część rozproszonego światła nie może być wykorzystana.
• Przy załamaniu zmienia się kierunek strumienia światła poprzez przejście po-

Strumień światła odbity
Strumień światła
wpadający

Strumień
światła
załamany

między dwoma materiałami z różnym współczynnikiem załamania. Strumień
światła, który pada np. na kroplę deszczu zostaje wpierw załamany w kierunku
środka kropli, a następnie przy wyjściu na zewnętrznej powierzchni odbity znowu do środka kropli. Przy czym, przy każdym odbiciu część energii opuszcza
kroplę.
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Odbicie
częściowe na
wewnętrznej
stronie

BU DO W A L AS E R O W E G O M IER NI K A W IE LK O Ś CI CZ ĄST EK
Znaczącą częścią składową każdego laserowego miernika wielkości cząstek
jest soczewka Fouriera, która ogniskuje światło rozproszone ze strumienia
lasera na detektor. Ułożenie soczewki określa zasadniczą różnicę pomiędzy
konwencjonalnym i odwrotnym układem Fouriera.
• Układ konwencjonalny

Soczewka
Fouriera Detektor

W konwencjonalnym układzie soczewka Fouriera znajduje się między detektorem, a celą pomiarową, która prześwietlana jest szerokim, równoległym strumiezakresu

pomiarowego

trzeba

wymienić

i

bardzo

Laser
f

niem laserowym. Wada: tylko ograniczony zakres wielkości cząstek, dla zmiany

Cela pomiarowa

dokładnie

ustawić soczewkę. Ponadto możliwość pomiaru dużych kątów rozproszenia dla
szczególnie małych cząstek jest mocno ograniczona.

Równoległy strumień
laserowy

f

• Technologia FRITSCH: odwrotny układ Fouriera
30 lat temu FRITSCH wprowadził na rynek, jako pierwszy przedsiębiorca tej gałęzi przemysłu, dyfrakcję laserową ze zbieżnym strumieniem laserowym jako
rewolucyjną alternatywę dla konwencjonalnego układu: dzięki umieszczeniu soczewki Fouriera przez celę pomiarową przechodzi zbieżny strumień laserowy.

Soczewka
Fouriera

Detektor
główny
Cela
pomiarowa

Rozproszone światło zostaje ogniskowane bez jakichkolwiek dalszych elementów na detektorze. Ten w międzyczasie szeroko rozpowszechniony układ jest
przez większość wytwórców tak ukształtowany, że małe kąty rozproszenia do
pomiaru większych cząstek są pokrywane detektorem głównym. Dla dużych kątów rozproszenia małych cząstek musi zostać włączony boczny układ detekto-

Zbieżny strumień
laserowy

rowy, składający się zazwyczaj tylko z kilku elementów detektorowych. Firma
FRITSCH idzie tutaj konsekwentnie jeden krok dalej.
DY S P E RG O W AN I E
Optymalnie zdyspergowana próbka jest podstawowym warunkiem godnej zaufania analizy rozkładu uziarnienia. W większości przypadków trzeba rozbić aglomeraty i ustawić właściwą koncentrację cząstek materiału próbki. W zasadzie proce
dyspergowania może odbyć się tak w strumieniu powietrza (dyspergowanie na
sucho) jak i w cieczy (dyspergowanie na mokro). Dyspergowanie na sucho nadaje
się zwłaszcza dla nie za drobnych, sypkich materiałów, które reagują w wodzie
lub innych cieczach. Potrzebna ilość próbki przy dyspergowaniu na sucho jest
często znacznie większa aniżeli przy dyspergowaniu na mokro, co jednak ułatwia
przygotowanie reprezentatywnej próbki. Mnóstwo materiałów trzeba dyspergować
na mokro. Do nich należą materiały klejące się takie jak glina lub materiały, które
w stanie suchym skłaniają się do tworzenia aglomeratów. Także w przypadku
bardzo drobnych pyłów z cząstkami poniżej 10 µm zachodzi możliwość niecałkowitego rozbicia przy dyspergowaniu na sucho. W tym przypadku dyspergowanie
na mokro jest znacznie wydajniejszą i bardziej właściwą alternatywą. Dzięki budowie modułowej ANALYSETTE 22 jak i kasetowej formie cel pomiarowych można przejście z pomiaru na sucho na pomiar na mokro zrealizować w bardzo krótkim czasie.
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• Technologia FRITSCH: prosty pomiar rozproszenia w tył
Dla pomiaru cząstek o średnicy mniejszej od 100 nm konieczny jest pomiar światła rozproszonego w tyłu (kąt rozproszenia większy od 90°). W mierniku ANALY-

IR-Laser
Detektor dla
rozproszenia w tył

SETTE 22 NanoTec odbywa się to za pomocą detektorów umieszczonych specjalnie dla tego celu blisko celi pomiarowej. Jako źródło światła służy laser półprzewodnikowy, którego zielone światło używane jest równocześnie do pomiaru
rozproszenia w przód. W konstrukcji detektorów dla rozproszenia w tył szczególny nacisk położono na stłumienie niepożądanych części sygnału, które przykładowo powstają przez odbicie na szkłach celi pomiarowej.
T EO RI E DO O P R AC O W AN I A W Y NI KÓ W
Właściwy wynik pomiaru wielkości cząstek powstaje dopiero po opracowaniu za pomocą dostarczonego przez FRITSCH programu MaS control. Tutaj
zastosowanie znajdują, w zależności od własności cząstek i wymagań, dwie
powszechnie znane teorie: teoria Fraunhofera dla większych cząstek, których dokładne optyczne parametry nie są znane i teoria Mie dla najmniejszych cząstek o znanych optycznych parametrach. W oprogramowaniu
FRITSCH MaS control można całkiem prosto wybrać żądaną teorię.
Teoria Fraunhofera
Teoria Fraunhofera opisuje część odchylenia światła, które powstaje wyłącznie w
skutek ugięcia. Światło padając na przeszkodę lub otwór podlega zjawisku ugięcia
i interferencji. Gdy wpadające światło jest równoległe (płaskie czoło fali) wtedy
mówi się o ugięciu Fraunhofera. Przypadek ten zachodzi zawsze, gdy źródło
światła leży w nieskończoności albo zostaje przez soczewkę tam „przesunięte“.
Ponieważ dla dostatecznie dużych cząstek odchylenie światła zdominowane jest
przez ugięcie, teoria Fraunhofera może być stosowana dla pomiaru wielkości
cząstek aż do dolnego zakresu milimetrowego. Dużą zaletą teorii Fraunhofera jest
fakt, że nie są konieczne żadne dane o optycznych parametrach badanego materiału.
Teoria Mie
Teoria Mie wykorzystywana jest do opracowania wyników dla cząstek, których
średnica leży nieznacznie powyżej długości fali stosowanego światła. Ta opracowana na początku 20 stulecia przez Gustawa Mie teoria, jest całkowitym rozwiązaniem równań Maxwella dla rozproszenia elektromagnetycznych fal na sferycznych obiektach. Za pomocą tej teorii można także określić charakterystyczne rozkłady intensywności dla bardzo małych cząstek, które w odróżnieniu od teorii
Fraunhofera nie są ograniczone do kątów rozproszenia mniejszych od 90° (kierunek w przód), lecz także dla kątów rozproszenia większych od 90° (kierunek w
tył). Ażeby tak uzyskane rozkłady intensywności móc wykorzystać do obliczenia
wielkości cząstek muszą być znane, w przeciwieństwie do teorii Fraunhofera,
współczynniki załamania i absorpcji badanego materiału. Oprogramowanie
FRITSCH MaS control zawiera w tym celu obszerny bank danych ze współczynnikami załamania dla różnych materiałów.
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Laser zielony

Detektor
Cela
pomiarowa

Jesteśmy dla Państwa
w 116 krajach

Centrala
Biura sprzedaży
Partnerzy handlowi

Zawsze blisko Was
Obojętnie, gdzie zastosują Państwo przyrządy FRITSCH: wszędzie jesteśmy dla Państwa.
Z technicznym serwisem i bezpośrednimi osobami kontaktowymi dla porad w zakresie techniki
zastosowań, które pomogą Państwu np. przy tworzeniu SOP.

Praktyczna zdalna obsługa
Dzięki modułowi zdalnej obsługi przez internet nasi serwisanci pomogą pokonać Państwu każdy
problem – szybko, bezpośrednio i bez komplikacji. Chętnie poinformujemy Państwa o naszych
precyzyjnych umowach serwisowych.

Bezpłatne pomiary próbek
Proszę przesłać nam Waszą próbkę do bezpłatnej analizy uziarnienia. Prześlemy Państwu
potem wyczerpujący protokół analizy.
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Wszelkie pytania z zakresu laserowych mierników wielkości cząstek
FRITSCH i ich możliwości zastosowania prosimy kierować do naszego
eksperta Dr Günther Crolly.
+49 67 84 70 138 · crolly@fritsch.de
www.fritsch-sizing.de
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