Analise de ligas metálicas
através de Laser do
fabricante líder de tecnologia LIBS

Purga de Árgon

Chave para uma analise química precisa.

Potente Laser

Limpeza Laser PULSAR, varrimento Elimina a
contaminação da superfície, elimina a limpeza
mecânica e preparação de amostra para quase
todos os materiais

videos and product info
Sem raios-X ou regulação @de
radiação
http://goo.gl/58phhB
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A SciAps oferece o mais avançado

equipamento de analise de ligas metálicas de tecnologia Laser.
Purga de Árgon

SciAps apresenta portabilidade para a purga de Árgon. Com o nosso
design Opti-purgeTM altamente eficaz, uma botija de Árgon no punho
facilmente substituível permite mais de 500 analises. Quando não
esta a ser usada a botija fica fechada pelo regulador não havendo
qualquer consumo de gás. Não precisa portabilidade? Utilize o nosso
regulador que encaixa numa botija industrial de Árgon ou um típico
tanque utilizado pelos equipamentos de faísca de OES.

A chave para uma analise química precisa.
LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
e uma técnica de espectrometria de emissão
ótica (OES). O LIBS utiliza um laser para gerar
plasma em vez de uma faísca elétrica. Tal como
OES, LIBS oferece química precisa e baixo
limites de deteção (0.01-0.1%)derivado à purga
de Árgon. Analises em ar oferecidas por outros
equipamentos LIBS, enquanto oferecida pelo
Z, apenas oferece uma separação básica de
metais. Precisão e limites de deteção melhoram
10X ou mais coma purga de Árgon.

ID de grau confiável
requer boa química ...

Uma boa química requer
argônio e um laser
de alta energia.

Laser potente
O Z lida com todas as suas ligas, e não
apenas alumínio. Como? O Z junta a
melhor tecnologia Laser. Ele oferece alta
energia para a amostra (5-6 mJ / pulso, 50
Hz) em um bilionésimo de segundo para
gerar densidades de energia na ordem de
gigawatts - a chave para um bom plasma até
mesmo nos tipos liga mais refratários.

Restrições à capsula de gás?
O Z pode ser utlizado
também em ar.
Uma boa limpeza da superfície da amostra é fundamental para uma
boa analise química. Por exemplo, um teste LIBS numa amostra
de metal no mundo real irá apresentar concentrações elevadas de
cálcio, sódio, silício e outros elementos, se a sujidade da superfície /
contaminantes não são queimadas de forma eficaz. A medição dos
elementos de liga não será correta. Considere o exemplo de uma liga
de 6061. A figura acima mostra o silício (Si) antes e depois de tiros de
limpeza do Z. Sem limpeza agressiva o Si e outros elementos seriam
medidos demasiado elevados várias vezes, levando a grosseiras e
incorretas identificações e erróneas graus de ligas químicas. Após
os 0,2 s de limpeza pelo Z, os rácios de intensidade Si e Mg foram
estabilizados para valores intrínsecos para a tomada de dados de
medição, produzindo resultados químicos exatos. É típico para os
analisadores de LIBS sem “modo de limpeza” para o excesso do
conteúdo de Si por várias %, menos que a amostra seja arduamente
limpa. Com a tecnologia de limpeza da explosão do Z, não necessita
limpeza por rebarbadora.

Amostras sujas?
Tecnologia Laser Superior

Traga a sua sucata mais suja
O Z elimina efeitos de superfície da amostra que afligem
outros instrumentos LIBS portáteis. Com a Z, que raramente
se tem que polir uma amostra antes da análise. O tipo de laser
usado no Z dispara a 50Hz (50pulses/segundo) num só ponto
para queimar/limpar alguma sujidade ou contaminação
durante 0.2s, depois recolhe os dados espectrais durante
0.3s para analise química. Depois as óticas do Laser fazem
o varrimento automático para repetir o processo em vários
locais diferentes. O resultado e preciso, e pode ser observada
a repetibilidade dos resultados depois de 1-2 s de ensaio. O Z
e patenteado com a combinação de “limpeza” e “varrimento”
para eliminar as variações por sujidade ou contaminação
da amostra. A media do varrimento (50um) retira o efeito da
dimensão do grão ou inclusões.

O mundo de hoje da análise de liga requer
química precisa, a fim de precisão ID os muitos
graus de liga que só podem diferir por pequenas
concentrações de alguns elementos de liga.
videos and product info
@ http://goo.gl/58phhB

Ligas de Alumínio
Além de todos os outros também
Porquê se contentar com um analisador
de LIBS só isso faz ligas de alumínio?
O SciAps Z, com a sua avançada purga de Árgon e
laser de alta energia, fornece resultados analíticos
repetitivos em todas as bases de liga leve.

Ligas de Alumínio

Identificações mais refinadas

Separa as classes mais
comuns, 6061, 6063 e 1100
em apenas alguns segundos.
Outras tecnologias podem
levar ate 30segundos ou mais
para poder classificar estas
classes..

Só e possível com a precisão e
velocidade do Z! Rapidamente
identifica as classes 2024 e
2014. Imediatamente analisa
e identifica as classes de
forjado como a 3003/305/3105
com química precisa e sem
preparação de amostra.

Ligas fundidas?
O Z penetra sobre a superfície
dos materiais sem rebarbar,
para rápida, precisa analise de
Si. Ligas de alumínio fundido
são notoriamente difíceis de
polir sem enviesamento dos
resultados de Si.

Zircónio
O Z mede baixas concentrações
melhor que qualquer outro
equipamento de mão. Mede
a baixa concentração de Zr
em 7050 para com confiança
separar o 7050 do 7075.

Ligas de alta temperature
O Z também analisa uma gama completa de
ligas de alta temperatura, metais de Cobre
(red metals) e ligas especiais. Por causa da
atmosfera de árgon e nossa tecnologia laser,
nós entregamos desempenho comprovado,
mesmo para os superligas mais exigentes.

Grade Name

Mg Min

Mg Max

Si Min

Si Max

Cr Min

Cr Max

Cu Min

Cu Max

0.00

0.75

0.00

0.00

0.05

0.20

None

1100
6061

0.80

1.20

0.40

0.80

0.04

0.35

0.15

0.40

6063

0.45

0.90

0.20

0.60

0.00

0.10

0.00

0.10

2014

0.20

0.80

0.20

1.20

0.00

0.10

3.50

5.00

2024

1.20

1.80

0.00

0.50

0.00

0.00

3.80

4.90

Grade Name

Mg Min Mg Max Si Min

Si Max Mn Min Mn Max Zn Min Zn Max Zr Min

Zr Max

3003
3005
3105

0.00
0.20
0.20

0.00
0.60
0.80

0.00
0.00
0.00

0.60
0.60
0.60

1.00
1.00
0.30

1.50
1.50
0.70

0.00
0.00
0.00

0.15
0.25
0.40

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

319
333
356
380

0.00
0.05
0.20
0.00

0.10
0.50
0.45
0.10

5.50
8.00
6.50
7.50

6.50
10.00
7.50
9.50

0.00
0.05
0.00
0.00

0.50
0.50
0.35
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
3.00
0.35
3.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7050
7075

1.90
2.10

2.60
2.90

0.00
0.00

0.12
0.40

0.00
0.00

0.10
0.30

5.70
5.10

6.70
6.10

0.08
0.00

0.15
0.00

Para testar as ligas
mais exigentes requer a
tecnologia premie LIBS.
Analisa elementos que os raios-X
não conseguem
The Z analyzes lithium and boron in
aluminum alloys, and boron in nickel alloys
or other materials. Other laser analyzers
can’t measure lithium because the
emissions are outside their spectrometer
range.
Find those beryllium copper alloys
guaranteed! The Z measures beryllium in all
materials and is most often used for copper
alloys.
Selenium analysis is critical for many leadfree copper alloys in use today.
When
comparing laser analyzers, look for selenium
measurement capability. The best Se lines
are in the 191 nm range, outside the range of
most other LIBS analyzers. And especially in
the < 200 nm spectral region, argon purge is
essential for accurate results.

Siga em frente, teste tudo!
Limalha, arames, fios, ferramentas. Não danificara
outro detetor outra vez. Sem se preocupar com
radiação de raios-X perigosa. O Z custa uma
fração de possuir e operar comparado com os
equipamentos de raios-X. Porquê? Não tem
detetores ou tubos que se danifiquem. Lasers
são inerentemente mais resistentes a choques do
que os tubos de raios-X. Nós fazemos os nossos
próprios lasers e espectrómetros e nós reparamos
ao nível do componente se eles estão quebrados.

Chegou ao fim os dias
de reparações caras
de detetores e tubos.

Janela
de Quartzo

IGestão de Dados Intuitiva, Relatórios
e Partilha. Z ‘e Google-Powered!

Desenvolvido em base Androide, experiencia de utilizador fácil, operação intuitiva com rede wireless,
Bluetooth e GPS permitindo conectividade perfeita para qualquer dispositivo Androide ou PC. Isso
faz com que a partilha de dados e elaboração de relatórios mais fácil do que nunca com uma mão
dispositivo analítico. Atualizações fáceis do Androide de atualização de software on-board elimina
as dificuldades herdadas inerentes a plataformas proprietárias. Imprimir PDFs de uma pagima ou
dados de teste para a sua rede wireless ou impressora, compartilhar os dados com a sua plataforma
de computação. Se é aplicação Androide então funciona no Z!

Otimiza e personalize as suas calibrações
com o PC software Profile Builder
SciAps Profile Builder (PB) liberta-o das
calibrações fechadas de fabrica. Com
o PB os utilizadores podem adicionar
outros elementos, expandir as curvas
de calibração e adicionar novos tipos de
calibração. Qualquer característica que
esteja familiarizado de um equipamento
OES esta disponível, ou pode ser
adicionada.

Conectividade & Produtividade
Impressora de cintura. Permite via wireless
instantaneamente imprimir etiquetas imediatamente
depois do ensaio apenas com um toque no ecrã. Etiquetas
incluindo a data e hora, liga ID e analise química.
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SciAps, Inc.
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Fabrica e Serviço
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Laramie, WY 82070

www.sciaps.com
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