MŰSZAKI SZEMLE

SMART 5: rövid analízisidővel működő – mikrohullám
alapon mérő – nedvesség- és
szilárdanyagtartalom- analizátor
A CEM cég SMART 5-ös rendszerű analizátora mikrohullám-energiát alkalmaz nedvesség- és szilárdanyag-tartalom meghatározására, különböző nyersanyagok, közbenső termékek és végtermékek vizsgálatánál. Eredmény:
a korábban igényelt órák helyett 1-2 perc alatt
elvégezhető a mérés.
A SMART 5 berendezéssel történő szárítás a próba kéregképződése nélkül százszor gyorsabb, mint szárítókemencében. Ez az
óriási időnyereség egy tökéletesen integrált
rendszerrel állítható elő, melynek főbb tényezői
egy beépített analitikai mérleg, a próbatest
hőmérsékletének folyamatos szabályozása,
fókuszált homogén mikrohullám beállítása és
egy mikroprocesszor által vezérelt szabályozástechnika. A gyors analízis lehetővé teszi az
alkalmazó számára az azonnali beavatkozást a
folyó termelési folyamatba. Ez által a termékminőség és a hozam megnő, illetőleg a költségek
csökkennek.
Tipikus alkalmazási területek: papír-adalékanyagok, rostanyag, latex, festékek, lakkok,
ragasztóanyagok, gyanták, valamint diszperziók és iszap stb.
A SMART 5 rendszer közvetlen mérőmódszert tesz lehetővé, és nem igényel hosszas
kalibrálást. A szárítási folyamat állandó súly-
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csökkenést biztosít és a végponthoz közeledve
csökkenti a szárítási energiát. Optimális levegőáramlás gyorsítja a próba szárítását a vízgőz
gyors eltávolítása révén.
A próba elégését vagy elbomlását a hőmérsékletirányítás meggátolja. A SMART 5 folyamat ellenőrzésére német nyelvű szoftver áll
rendelkezésre.
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Ambertec gázáteresztést mérő
berendezés
A gázáteresztést mérő berendezés az
Ambertec Rt. új terméke, és néhány másodperc
alatt méri a dinamikus gázáteresztő képességet papíron, kartonon, textilen és ﬁlcen,
valamint alacsony áteresztőképességű mázolt
és zsírálló papírokon. Alkalmas nagy áteresztőképességű szűrők, cigarettapapírok, ﬁlcek
analízisére is.
A kartonok áteresztőképessége keresztirányban is meghatározható.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és
sikeres, boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
Egyben megköszönjük partnereinknek, hogy
hirdetéseikkel és adományaikkal
megtisztelték lapunkat:
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