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Működhet akár billentyűzettel, 
akár Windows® szoftverrel

Használjon különféle gázokat

A roncsolásmentes vizsgálat által a 
minta sértetlen marad

Igazítsa a műszer beállításokat a 
minta méretének megfelelően

Maximalizálja eredményeit a kiváló 
elemzési sebességnek, pontosságnak, 
megismételhetőségnek és 
reprodukálhatóságnak köszönhetően

Szüntesse meg a hibákat a 
programozható automatikus 
ismétléssel és az Ön által megadott 
tűrésekhez igazodó adatgyűjtéssel

Növelje a hatékonyságot és a 
vonalkód-kompatibilitás betartását

Egy analitikai mérleg közvetlen 
csatlakoztatásával néhány mérési 
lépés elhagyható

ACCUPYC II
GÁZPIKNOMÉTER

A gázpiknometria az egyik legmegbízhatóbb mérési módszer 
a valódi (abszolút) és a látszólagos (skeletal) térfogat, illetve 
sűrűség meghatározására. A módszer roncsolásmentes a 
mintára nézve, mivel a térfogat mérésére a gázkiszorítás 
elvét használja. Inert gázokat, például héliumot vagy 
nitrogént használ kiszorító közegként. A gázkiszorításos 
módszer sokkal pontosabb és reprodukálhatóbb 
sűrűségszámítást tesz lehetővé, mint a hagyományos 
Arkhimédész-féle vízkiszorításos módszer.

Az AccuPyc II 1345 piknométerek gyors, teljesen 
automatikus műszerek, melyek nagy sebességű és 
pontosságú térfogatmérést és valódi sűrűségszámítást 
tesznek lehetővé az anyagok széles skáláján (szilárd testek, 
porok,iszap). Miután az elemzés néhány billentyűleütéssel 
elindult, az adatgyűjtés és a szükséges számítások elvégzése 
után a műszer megjeleníti az eredményeket. A műszerkezelő 
minimális figyelme szükséges a mérések során.

Minimalizálja a költség- és helyigényt - 
alacsony karbantartási és kis helyigény

MORE INSTRUMENTS, IN MORE COUNTRIES, TO MORE SATISFIED USERS



ALKALMAZÁSOK

GAS DISPLACEMENT PYCNOMETRY SYSTEM

MORE INSTRUMENTS, IN MORE COUNTRIES, TO MORE SATISFIED USERS

Alkalmazás Leírás Referencia

Porkohászat

Számos közbenső és végső feldolgozási lépés eredményeit a fém látszólagos 
sűrűsége (skeletal) határozza meg vagy azzal függ össze. Ezenkívül számos 
szinterelt vagy öntött fémszerkezet teljesítménye megjósolható a kiindulási 
fémpor látszólagos sűrűségéből.

ASTM B923

Tűzálló anyagok

A valódi sűrűség hasznos lehet: osztályozáshoz, a hasonló minták közötti kémiai 
összetételbeli különbségek kimutatásához, az ásványtani fázisok vagy a 
fázisváltozások feltüntetéséhez, a teljes porozitás kiszámításához (amennyiben 
a tömbsűrűség ismert), és bármely más vizsgálati módszerhez, amely ezt az 
értéket igényli eredmények számításához.

ASTM C604

Kalcinált 
kőolajkoksz

A kalcinált kőolajkoksz sűrűsége közvetlenül befolyásolja az előállított szén- és 
grafittermékek fizikai és kémiai tulajdonságait. A sűrűség tehát a kalcinált 
kőolajkoksz egyik fő minőségi jellemzője, így a koksz kalcinálási folyamat során 
a sűrűségmérést alkalmazzák kontrollként.

ASTM D2638

Talaj

Az idegen anyagokat (például cementet, mészt stb.), vagy vízoldható anyagokat 
(például sót) tartalmazó talajok fajsúlyát korrigálni kell, a száradás után 
keletkező csapadék miatt. Ha a csapadék fajsúlya kisebb, mint a talajszemcséié, 
a korrigálatlan teszt eredménye túl alacsony lesz. Ha a csapadéknak nagyobb a 
fajsúlya, akkor a korrigálatlan teszt eredménye túl magas lesz.

ASTM D5550

Porbevonatok

A teljes szilárdanyag-tartalom felhasználható a különböző bevonati 
keverékekkel elérhető minimális borítottság meghatározására. A száraz 
pigmentek keverékeit a mért sűrűség és a keverékek összetétele alapján 
számított elméleti sűrűség összehasonlításával követhetjük nyomon.

ASTM D5965

Tiszta vagy 
pigmentált 
bevonatok

A szárított filmek sűrűsége felhasználható a tiszta és pigmentált bevonatok 
illékony szerves vegyület (volatile organic compound, VOC) tartalmának 
meghatározásához. A megengedett VOC értéket kormány rendeletek írják elő.

ASTM D6093

Merev cellás 
műanyagok

A műanyag habok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek a nyílt és zárt cellák 
aránya alapján. A hőszigetelő habok korlátozzák a hővezető képességet a zárt 
cellákba szorult gázok révén. Az úszóeszközök a felhajtó képességüket levegővel 
töltött zárt celláknak köszönhetik, melyek megakadályozzák a víz bejutását.

ASTM D6226

Gyógyszeripar

Az aktív és segédanyagok összetétele a termék sűrűségének meghatározásával 
ellenőrizhető és szabályozható. A termékek polimorf, hidratált és amorf formái, 
valamint tisztasága a mért sűrűség elméleti és történelmi értékekkel történő 
összehasonlításával határozható meg.

USP 699



SŰRŰSÉGMÉRÉS
Elemi szinten egy szilárd anyag térfogata kiszámítható annak hosszának, 
szélességének és vastagságának mérésével. Számos anyag szerkezetében 
azonban felületi egyenetlenségek, apró törések, repedések és pórusok vannak. 
Ezen üregek vagy pórusok némelyike   vagy nyitott a felületre nézve vagy zárt a 
szilárd anyag szerkezetében. Ezért egy anyag mért térfogat értéke függ a 
méréstechnikától, a mérési módszertől és a mérések elvégzésének 
körülményeitől.

SZEMCSE 
TÉRFOGAT 

Szemcsék közti üreg
Porózus szemcsék 
halmaza

Nyílt és zárt pórusokat 
tartalmazó szemcse

A burok

A buroknál 
látható felületi 
üreg

A TÉRFOGATOK SZEREPELNEK A DEFINÍCIÓBAN SŰRŰSÉG

Sűrűség típusa Definíció Anyag 
Térfogat

Nyílt pórus
Térfogat

Zárt pórus
Térfogat

Szemcsék közti
Térfogat

Külső üreg 
térfogata

Addressed 
by

Valódi (Abszolút)
Az anyag tömege elosztva annak 
térfogatával, a nyitott és zárt 
(vagy vak) pórusok nélkül.

AccuPyc II

Látszólagos 
((Skeletal)

Az anyag tömege elosztva annak 
térfogatával, a zárt (vagy vak) 
pórusok figyelembevételével. AccuPyc II

Burok 
(Envelope)

Az anyag tömege elosztva a 
burok térfogatával (a 
szemcsét körülvevő 
képzeletbeli határ).

GeoPyc

Tömb
(Bulk)

Az anyag tömege elosztva az elfoglalt 
térfogattal, amely magában foglalja a 
szemcsék közti térfogatot is.

GeoPyc

T.A.P.
Por látszólagos sűrűsége a T.A.P. 
opció általi körülmények között. GeoPyc with

T.A.P. function



A légbuborékok jelenléte a kozmetikai 
készítményekben - például rúzsokban és 
púderekkben - számos okból nem 
kívánatos. A beszorult levegő lyukakat és 
rossz megjelenést eredményezhet a 
rúzsokban, és veszélyeztetheti a púderek 
integritását. A légbuborék eltávolítás 
különféle módszereinek hatékonyságát az 
anyag valódi sűrűségmérésének 
összehasonlításával (a légbuborék 
eltávolítás előtt és után) jellemezhetjük.

VOLUMES INCLUDED IN DEFINITION

MŰTRÁGYÁK

A tömbsűrűség ismerete fontos 
jellemző a csomagok méretezésében, a 
volumetrikus adagolók kalibrálásában, 
valamint a kukák és szállítójárművek 
tárolókapacitásának 
meghatározásában. A látszólagos 
sűrűség információ felhasználható a 
szegregációs vizsgálatokban és a 
granulálási folyamatok fejlesztésében. 
A valódi sűrűség mérése fontos a 
folyamatirányításban és a technológiai 
berendezések tervezésében.

KOZMETIKUMOK

BÁNYÁSZATI MAGMINTÁK

A henger formájú felszín alatti magminta 
átmérőjének és hosszának egyszerű fizikai mérése 
lehetővé teszi a burok térfogat kiszámítását. A 
gázkiszorításos piknométer nagyobb mintacellával 
felszerelve, amelyet kifejezetten az ép fúrómagok 
méretéhez terveztek, olcsó, időtakarékos, 
roncsolásmentes módszert biztosít a látszólagos 
térfogat mérésére. A burok és a látszólagos 
térfogat ismerete lehetővé teszi a magminta teljes 
pórustérfogatának és porozitásának 
meghatározását.

Density Type Definition Material 
Volume

Open-Pore
Volume

Closed-Pore
Volume

Inter particle
Volume

External
Void Volume

Műszer

True (Absolute)
The mass of a substance divided 
by its volume, excluding open 
and closed (or blind) pores

AccuPyc II

Skeletal 
(Apparent)

The ratio of the mass of the 
solid material to the sum of the 
volume including closed (or blind) 
pores

AccuPyc II

Envelope

The ratio of the mass of a 
substance to the envelope 
volume (imaginary boundary 
surrounding the particle)

GeoPyc

Bulk
Mass of the material divided 
by the volume occupied that 
includes interstitial space

GeoPyc

Tap
Apparent powder density 
obtained under stated conditions 
of tapping

GeoPyc 
T.A.P. opcióval



valve a opens then closes

valve b opens valve c opens

Inert gas flows 
Into sample chamber1

Gas flows into
second chamber 
for volume measurement3
Equilibrium is
reached2

Equilibrium is reached
yet again4

Pressure vented
off to atmosphere6

Volume divided into
sample weight 
determines density5

1

2 4 3 5

6

Density

a b c

sample

GÁZKISZORÍTÁSOS PIKNOMETRIA
MŰKÖDÉS ELVE

Ez a módszer a gázkiszorítás elvét használja a térfogat pontos méréséhez. Inert 
gázokat, például héliumot vagy nitrogént használnak kiszorító közegként. A mintát az 
ismert térfogatú műszertérben lezárják, a megfelelő inert gázt beengedik a térbe, 
majd egy másik precíziós belső térfogatra expandálják. A mintakamra feltöltésekor 
mért nyomás, majd a második, üres kamrába engedett gáz mért nyomásának az 
összehasonlítása lehetővé teszik a szilárd minta térfogatának kiszámítását. A hélium 
atomok gyorsan kitöltik a kis méretű, 1 angström átmérőjű pórusokat is; csak a 
szilárd minta szorítja ki a gázt. Ha a minta tömegét elosztjuk a számított térfogattal, 
akkor megkapjuk a sűrűséget.



1

3

Inert gáz beáramlik 
a mintakamrába 
a szelep kinyit, majd zárul

Egyensúly beáll

A gáz a második kamrába 
áramlik térfogatmérésre
b szelep kinyit

2
4

6

Egyensúly ismét beáll

A minta tömege elosztva a 
térfogatával megadja a 
sűrűségét

Nyomás kiengedve az 
atmoszférába 
c szelep kinyit

5

1

2 4 3 5

6

Sűrűség

a b c

sample



RENDKÍVÜL ADAPTÍV RENDSZER
Az AccuPyc II piknométer egy integrált vezérlő és analízis modulból áll. Azok számára, akik 
nagyszámú mérést szeretnének egyszerre végrehajtani, az analízis modulok egyetlen 
konfigurációban is elérhetők, így akár öt további analízis modul is csatlakoztatható egyetlen vezérlő 
egységhez. Minden modul saját gázcsatlakozással rendelkezik. A minta méretének megfelelően 
különböző mintacellák választhatók ki. A precíziós elemzési mód lehetővé teszi a megfelelő 
ismételhetőség elérését. A készülék eltávolítja a vizet és az illékony anyagokat a mintából, majd 
addig végzi az elemzést, amíg az egymást követő mérések eredménye meg nem egyezik.

EGYSZERŰ KALIBRÁCIÓ

Lehetővé teszi a mintakamra és az expanziós 
kamra térfogatának könnyű meghatározását 
egy jól követhető standard térfogat 
felhasználásával. Kalibrálás után a 
mintakamra és az expanziós kamra térfogatait 
automatikus eltárolja a rendszer.

INTEGRÁLT VEZÉRLŐ ÉS 
ANALÍZIS MODUL

Képes vezérelni további, legfeljebb 
5 db külső analízis modult.

ETHERNET PORT

A vezérlőmodul hátsó részén található 
Ethernet port segítségével riportokat 
küdlhet e-mailben, adatokat küdlhet a 
webböngészőbe archiválás céljából, 
vagy kapcsolódhat az AccuPyc 
Windows alkalmazásához.

USB PORTOK

A vezérlőmodul hátsó paneljén 
található USB portok lehetővé teszik 
műszer nyomtatóhoz (a mérési és 
kalibrálási eredmények kimentését 
ASCII vagy Excel formátumban) és 
billentyűzethez való csatlakoztatását
(alfanumerikus karakter bevitel). Az 
USB portot szoftverfrissítések 
telepítésére is használják.

MÉRÉSEK EGYEDI PONTOSSÁGGAL

Növeli a mérési eredmények pontosságát öt egymást 
követő mérés eredményeinek összevetésével, amelyek 
a felhasználó által megadott tűréshatáron belül vannak. 
Ez a funkció lehetővé teszi a mérés korai befejezését, 
ezáltal csökkentve a pontos eredményekhez szükséges 
ciklusok számát.

TÖBBNYELVŰSÉG

Az AccuPyc öt nyelven működtethető: Angol, francia, 
német, olasz, vagy spanyol nyelven.



5 STANDARD 
MINTACELLA MÉRET

1 cm3, 10 cm3, 100 cm3, 350 cm3, 
és 2000 cm3

COREPYC

Speciális egység 2000-cm3  
mintacellával

MINTATÖMEG KÖZVETLEN 
BEMÉRÉSE
A minta tömegét közvetlenül be lehet mérni egy 
analitikai mérleg segítségével

BAYONET FITTING

Kiváló, ismételhető tömítést biztosít a 
csavaros fittinghez képest

1 cm310 cm3100 cm3350 cm32000 cm3



MODELL KIVÁLASZTÁSA
Mintacella 
kapacitás

Mintacella 
méretei

Elérhető
MultiVolume

Inzert Készletek

Hőmérséklet 
vezérlés 
típusa

Katalógusszám

AccuPyc II 1345 Készülékek
1 cm³ 1.14 cm ID x 1.1 cm D 0.1 cm³

N/A

134/50001/00

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ 134/50000/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50002/00

AccuPyc II 1345 Távműködtetésű Analízis Készülékek
A csomag tartalmazza a vezérlő modult és az analízis modulokhoz csatlakoztatandó 2 láb hosszú kábelt.

1 cm³ 1.14 cm ID x 1.1 cm D 0.1 cm³

N/A

134/50031/00

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ 134/50030/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50032/00

350 cm³ 5.84 cm ID x 13.94 cm D N/A 134/50033/00

2000 cm³ 9.52 cm ID x 26.00 cm D 650 és 1300 cm³ 134/50034/00

Csak távműködtetésű analízis modulok. A távműködtetésű analízis modulokat vezérlő modulhoz vagy AccuPyc II 1345-höz kell csatlakoztatni.

1 cm³ 1.14 cm ID x 1.1 cm D 0.1 cm³

N/A

134/50041/00

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ 134/50040/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50042/00

350 cm³ 5.84 cm ID x 13.94 cm D N/A 134/50043/00

2000 cm³ 9.52 cm ID x 26.00 cm D 650 és 1300 cm³ 134/50046/00

Csak vezérlő modul. Akár 6 darab analízis modul is csatlakoztatható egyetlen vezérlő modulhoz.

N/A N/A N/A N/A 134/50005/00

AccuPyc II 1345 Magas nyomású (500 psi) Távműködtetésű Analízis Készülékek
A csomag tartalmazza a vezérlő modult és az analízis modulokhoz csatlakoztatandó 2 láb hosszú kábelt.

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ N/A 134/50037/00

Csak távműködtetésű analízis modulok. A távműködtetésű analízis modulokat vezérlő modulhoz vagy AccuPyc II 1345-höz kell csatlakoztatni.

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ N/A 134/50049/00

AccuPyc II 1345 Hőmérséklet-Vezérelt Készülékek
10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ 15-50 °C-os külső keringető

fürdővel használható
134/50010/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50020/00

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ Integrált termoelektromos 
hűtés 15-36 °C ±0.1 °C

134/50050/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50051/00

AccuPyc II 1345 Hőmérséklet-Vezérelt Távműködtetésű Analízis Készülékek 
A csomag tartalmazza a vezérlő modult és az analízis modulokhoz csatlakoztatandó 2 láb hosszú kábelt.

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ Integrált termoelektromos 
hűtés 15-36 °C ±0.1 °C

134/50035/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50036/00

Csak távműködtetésű analízis modulok. A távműködtetésű analízis modulokat vezérlő modulhoz vagy AccuPyc II 1345-höz kell csatlakoztatni.

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ 15-50 °C-os külső keringető
fürdővel használható

134/50044/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50045/00

10 cm³ 1.85 cm ID x 3.95 cm D 1.0 és 3.5 cm³ Integrált termoelektromos 
hűtés 15-36 °C ±0.1 °C

134/50047/00

100 cm³ 4.62 cm ID x 6.18 cm D 10 és 35 cm³ 134/50048/00

Nagy tisztaságú hélium, vagy nitrogén gáz ajánlott. Nagy tisztaságú szén-dioxid, száraz levegő, vagy argon használható. Multigáz opcióval egy analízis egység akár 4 gáz 
használatáig bővíthető.
* A környezeti körülményektől függően



SOKOLDALÚ HARDWARE
MULTIVOLUME KÉSZLETEK

A MultiVolume opció lehetővé teszi, hogy a meglévő AccuPyc 
készülékével kisebb méretű mintákkal is méréseket végezzen 
az alábbi listának megfelelő konfigurációkban. 

Minden készlet tartalmaz megfelelő inzerteket, referencia 
anyagokat és mintacellákat.

2000-cm3 névleges cellatérfogat
650- és 1300-cm3 cellák

100-cm3 névleges cellatérfogat
10- és 35-cm3 cellák

10-cm3 névleges cellatérfogat
1- és 3.5-cm3 cellák

1-cm3 névleges cellatérfogat
0.1-cm3 cella

SOKOLDALÚ SZOFTVER
ADATMEGJELENÍTÉS

Az AccuPyc II teljes billentyűzettel, vagy opcionálisan Windows alapú 
szoftverrel működtethető, amely különleges riportálási és archiválási 
lehetőséget biztosít. Mindkét verzió magában foglalja az analitikai mérlegből 
történő közvetlen mintatömeg bemérést és az adott ciklusszámú mérés 
eredményeinek rögzítését. A Windows felület olyan funkciókat tartalmaz, mint 
az időalapú nyomásegyensúlyi riport, valamint további számításokat, például a 
szilárdanyag-tartalom százalék és a teljes pórustérfogat számítását. A működési 
állapot a monitor képernyőjének állapotablakában is folyamatosan figyelhető.

Cycle Number
1.01.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

D
en

si
ty

 (g
/c

m
³)

3.8603.860

3.865

3.870

3.875

3.880

3.885

3.890

3.895

Density vs Cycle #
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Equilibration Report
P2 (Expansion Pressure) shown every 1 second(s)
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Cycle #7 Cycle #8

■ Kombinált Riport

■ Összefoglaló Riport

■ Felhasználó által definiált 
táblázatos riportok

■ Térfogat vs. Ciklus #

■ Sűrűség vs. Idő

■ Teljes pórustérfogat vs.
Hőmérséklet

■ Sűrűség vs. Ciklus#

■ Sűrűség 15 °C-on

■ Térfogat at 15 °C-on

■ Riport Opciók

■ Egyensúlyi Riport

■ Mintanapló

■ Fajsúly



POROSITY SOLUTION
TELJES PÓRUSTÉRFOGAT/POROZITÁS CSOMAG 

GYÓGYSZERIPARI ALKALMAZÁSOK

Az AccuPyc által mért látszólagos sűrűség beletartozik 
a burok sűrűség mérés beállítási paramétereibe, a 
GeoPyc kiszámítja a gyógyszerek százalékos 
porozitását és teljes pórustérfogatát. Ez az információ 
rendkívül fontos a gyógyszerek gyártása során az 
anyagok mechanikai tulajdonságainak, a görgős 
tömörítő (roller compactor) nyomóerő-beállításainak 
és a későbbi préselés beállításainak szabályozásában.

Míg a látszólagos és a burok térfogatok mérése 
önmagában is jelentős szereppel bír, kombinációjuk 
lehetővé teszi a minta porozitásának és teljes 
pórustérfogatának pontos kiszámítását is.

TABLETTA PRÉSELÉS GYÓGYSZERIPARI GYÁRTÓSOROK

ACCUPYC/GEOPYC*

A gyógyszerész kutatók rájöttek, hogy a tabletták számos 
fizikai, mechanikai és farmakokinetikai tulajdonságát 
befolyásolja a préselés alapvető beállításai. Az AccuPyc és 
a GeoPyc együttes használatával a felhasználók most 
gyorsan és egyszerűen meghatározhatják a különböző 
préselési beállításokkal előállított tabletták  látszólagos 
sűrűségét, burok sűrűségét, teljes pórustérfogatát, 
százalékos porozitását és a zárt cellák pórustérfogatát.

GEOPYC ENVELOPE DENSITY ANALYZER
A GeoPyc egy kvázi-fluidumot használ kiszorító közegként, 
mely jó folyásképességgel rendelkező, kis méretű, gömb 
alakú merev szemcsékből áll. Ez a közeg nem veszélyes és 
nem nedvesíti a mintát, illetve nem tölti ki a pórusokat.

■ Meghatározza monolit minták burok térfogatát 
és sűrűségét, valamint por anyagok térfogatát és 
sűrűségét

■ Különböző méretű mintacellák állnak 
rendelkezésre a minta méretének 
megfelelően

■ T.A.P. Sűrűség Opció – méri a tömörítési térfogatot 
és kiszámítja por anyagok, valamint granulátumok 
tömb sűrűségét 

*a porozitás csomag tartalmazza

SUPERIOR WORLDWIDE SUPPORT ASSURES YOU CONSISTENT 
INSTRUMENT PERFORMANCE FOR YEARS TO COME



■ Zökkenőmentes eszköz kompatibilitás

■ Tömegadatok átvitele az AccuPyc 
készülékbe egyetlen érintéssel a 
sűrűség automatikus 
kiszámításához

■ Tartalmaz egy 120 X 0.01 mg-os 
elektronikus analitikai mérleget 
kalibrációs súllyal

WEIGHING SOLUTION
ANALITIKAI MÉRLEG CSOMAG

Az AccuPyc analitikai mérleg csomag lehetővé teszi az 
analitikai mérleggel mért tömegadatok egyetlen érintéssel 
történő közvetlen átvitelét az AccuPyc Windows 
szoftverébe. A közvetlen átvitel kiküszöböli a tömeges 
adatok kézi bevitelével történő felhasználói hibákat.

Az AccuPyc II egység megrendelhető az előtelepített 
FoamPyc alkalmazással. Ha rendelkezik a standard 
AccuPyc programmal, akkor szoftverfrissítéssel 
elérhetővé válik ez az opció. A FoamPyc opció a nyílt 
és zárt cellás habok mérésére a következő 
konfigurációkban áll rendelkezésre a standard és a 
hőmérséklet-vezérelt piknométerekhez:

■ 10-cm3 névleges cella térfogat

■ 100-cm3 névleges cellat érfogat
(az ASTM és ISO szabványoknak való 
megfelelés érdekében)

FOAM SOLUTION
FOAMPYC CSOMAG – NYÍLT ÉS ZÁRT CELLÁS 
HABOK SŰRŰSÉGMÉRÉSE

SUPERIOR WORLDWIDE SUPPORT ASSURES YOU CONSISTENT 
INSTRUMENT PERFORMANCE FOR YEARS TO COME



Ezzel az AccuPyc  verzióval kapott eredmények szorosan 
korrelálhatnak az ASTM D70-09 vizsgálati módszerrel 
kapott eredményekkel (<0,15% különbség). Az ASTM 
szabvány megterhelő és időigényes. Megközelítésünk 
gyorsabb, robusztusabb, kezelőtől független módszert 
kínál, percek alatt.

■ Reprodukálható eredmények percek alatt, a kezelő 
által vétett hibák kiküszöbölésével.

■ Integrált szoftver a bitumenes anyagvizsgálatokhoz, 
mely tartalmazza a fajsúly, a térfogat és a sűrűség 
eredményeket, illetve a 15 °C- ra korrigált sűrűséget is.

■ A Peltier elemek (15-36 °C) kiváló hőmérséklet-
szabályozást/stabilitást és mintakezelést 
biztosítanak.

■ Az opcionális, 3.3 cm3-es eldobható mintacellák 
csökkentik a keresztszennyeződés esélyét és 
minimalizálják a mintakamra tisztítási igényét az egyes 
mérések között.

TEMPERATURE-CONTROL SOLUTION
ACCUPYC II TEC – KÉPLÉKENY ANYAGOK SŰRŰSÉG VIZSGÁLATA

ASZFALT VIZSGÁLAT

If your research work requires an analytical device, technique, 
or configuration that is not commercially available, talk to 
us about modifications to our standard instrument designs. 
There are no charges associated with the initial consultation 
and our research into the feasibility of your project.

Call us here: 770.662.3636 | email: CEP@micromeritics.com

CUSTOM
ENGINEERED 
PRODUCTS

Aszfaltminta

Átlagos Sűrűség 
AccuPyc II TEC 

Solution
(n=11) (g/cm3)

Relatív szórás 
%-ban 

(n=11)

ASTM Szabvány 
D70-09 Sűrűség 

(g/cm3)

Módszerek közti 
különbség %-ban

Sample A 1.01906 0.03 1.01758 0.1453

Sample B 1.02543 0.03 1.02536 0.0067

Sample C 1.01821 0.07 1.01848 0.0263

Sample D 1.02563 0.09 1.02576 0.0125
A minták az összetételükben és viszkozitásukban különböztek.



FOCUSED ON YOUR 
SOLUTION

■ 500 psi-nál magasabb nyomásin működik, hogy a gáz jobban 
bediffundálhasson a kőzetbe 

■ Opcionális, rozsdamentes acélból készült 100 cm3 térfogatú mintacella

■ Alumínium mintacella 46.2 mm (1.82 in.) átmérő x 61.8 mm (2.43 in.) 
hosszúság

■ Rozsdamentes acél mintacella 48 mm (1.89 in.) átmérő x 62.5 
mm (2.46 in.) hosszúság

■ A mintacellába 48 mm (1.85 in.) átmérőjű, legfeljebb 60 mm (2.40 
in.) hosszúságú minta kerülhet

A nagy térfogatú mintacellával ellátott piknométert úgy 
tervezték, hogy kielégítse azokat a műveleteket, 
amelyekhez az ép fúrómagok pórustérfogatának 
ismerete szükséges. A készülék javítja a mintavételi 
statisztikákat azáltal, hogy kiküszöböli a magminta sok, 
kisebb darabra való szétbontását és így kevesebb analízis 
elvégzése szükséges a mennyiségi eredmények elérése 
érdekében. A CorePyc használatával nincs szükség több 
analízis futtatására a nagy méretű magmintákon.

■ Óriási, körülbelül 2000 cm3 -es mintacella

■ A mintacellába 95 mm (3.74 in.) átmérőjű, 
legfeljebb 278 mm (10.9 in.) hosszúságú minta 
kerülhet

HIGH-PRESSURE SOLUTION
ACCUPYC II HP – SŰRŰSÉG MEGHATÁROZÁSA 
MAGAS NYOMÁSÚ KÖRNYEZETBEN
Ez a piknométer nagy sebességű, nagy pontosságú térfogatmérést és 
sűrűségmeghatározást tesz lehetővé megnövelt nyomású környezetben 
(pl. ép vagy összetört pala minták).

LARGE VOLUME SOLUTION
CORE PYC – SÉRTETLEN MAGMINTÁK SŰRŰSÉGE
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