تیتراتورهای کمپانی  KEMژاپن در صنعت سیمان
آنالیز اکســیدهای فلزی در سیمان بر اساس استاندارد ملی 18807 -2
تعییــن یونهــای فلــزی بــه روش تیتراســیون فوتومتــری بــا  EDTAو شناســاگر رنگــی در بســیاری از اندازهگیریهــا بهتریــن راه حــل میباشــد .براســاس
اســتاندارد ملــی  (EN 196-2) 18807 -2تیتراســیون فوتومتــری ،روش مرجــع تعییــن فلزاتــی همچــون آهــن ،آلومینیــوم ،کلســیم و منیزیــم اســت .ایــن
اندازهگیریهــا در دو طــول مــوج  620 nmو  520انجــام میشــود .کمپانــی  KEMبــا ســابقه ای نزدیــک بــه  60ســال فعالیــت در تولیــد سیســتمهای
پتانســیومتری ،نســل جدیــد تیتراتورهــای فوتومتــری خــود را بــه همــراه الکتــرود فوتومتــری بــا قابلیــت تنظیــم طــول موجهــای مــورد نیــاز بــرای اندازهگیــری
فلــزات آهــن ،آلومینیــوم ،کلســیم و منیزیــم در صنعــت ســیمان ارائــه میدهــد.
شــركت ســرمدطب عالوه بر ارائه مشــاوه فنی و تخصصی ،دســتگاههای کمپانی  KEMرا به همراه  3ســال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش ارائه مینماید.

مزایای تعیین نقطه اکیواالن در تیتراسیون های فوتومتری به روش اتوماتیک در مقایسه با تیتراسیون دستی
 امــکان اندازهگیــری نقطــه پایانــی نمونههــای رنگــی یــا تیره با صحــت و دقت بســیار زیاد
 حذف خطای تشــخیص چشــمی نقطه اکیواالن در تیتراســیون با شناســاگرهای رنگی
 سرعت باالی تیتراسیون اتوماتیک با حفظ صحت نتایج
 تکرارپذیری بسیار زیاد
 افزایــش تیترانــت بــه محلــول در حجمهــای بســیار پاییــن ( 1 µlدر تیتراســیون
اتوماتیــک در مقابــل تقریبــا  50 µlدر تیتراســیون دســتی)
 حــذف خطــای کاربــر در محاســبات از طریــق محاســبه الکترونیکــی نقطــه اکـیواالن
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کاربردهای تیتراتور فوتومتری کمپانی  KEMدر صنعت سیمان
عنصر مورد اندازهگیری

تیترانت

طول موج

شناساگر

شرایط محیطی آزمون

استاندارد

( Fe )IIIبه شکل Fe2O3

EDTA

520 nm

سولفوسالیســیلیک اسید

47.5 °C, pH =1.5

ملی ایران 18807-2

( Al )IIIبه شکل Al2O3

EDTA

520 nm

پان

در حال جوشيدنpH = 3 ،

EN 196-2

( Ca )IIبه شکل CaO

( EGTAروش مرجع)
( EDTAروش جایگزین)

520 nm

کلسین

pH = 12.5

ملی ایران 18807-2

( Ca )IIبه شکل CaO

( EGTAروش مرجع)
( EDTAروش جایگزین)

620 nm

مورکساید

pH = 12.5

ملی ایران 18807-2

( Mg )IIبه شکل MgO

( EGTAروش مرجع)
( EDTAروش جایگزین)

620 nm

متیل تیمول بلو

pH = 10.5

ملی ایران 18807-2

EN 196-2

ملی ایران 18807-2

EN 196-2

EN 196-2

EN 196-2

ویژگیهای منحصربه فرد تیتراتورهای پتانسیومتری کمپانی KEM












قابلیت ارتقاء مدل پایه به مدلهای پیشرفتهتر
اتصال بی سیم صفحه کنترل لمسی به تیتراتور از طریق وایرلس تا فاصله  100متری دستگاه
گزارش همزمان سه پارامتر در هنگام تیتراسیون (حجم به همراه  pHو هدایت ،حجم به همراه  pHو درصد عبور یا جذب)
نمایش همزمان غلظت آنالیت در هنگام تیتراسیون
کنترل دستگاهها از طریق سیستم عامل اندروید )(AT-710B
امکان اندازهگیری  pHو هدایت (مانند یک دستگاه  pHمتر و هدایت سنج مجزا)
کاهش ایجاد حبابهای هوا به کمک تکنولوژی جدید بورتها (حذف شیر سه طرفه)
رفع مشکل رسوبات ته نشین شده و خطای  Piston Blockبا نوآوری در ساخت بورتهای الکترونیک
حذف خطای حاصل از تغییرات حجم تیترانت در اثر نوسانات دمایی
امکان تخلیه و بازگرداندن تیترانت به داخل بطری محلول از طریق نرم افزار و جلوگیری از هدر رفتن تیترانت

سایر محصوالت مرتبط با صنعت سیمان

دستگاه لیزر پارتیکل سایز آناالیزر

هدایت ،pH ،یون و اکسیژن متر

آسیاب دیسکی و سنگ شکن فکی

شرکت سرمدطب

تجهیــزات آزمایشگـاههای تحقیقاتی
تهران ،بزرگراه کردستان ،خیابان بیستم (ابطحی) ،نبش بلوار آزادگان ،پالک .11کد پستی1437645681 :
فکس021 88890670 :
تلفن021 88801102 :
info@sarmadteb.com
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