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KIVÁLÓ EREDMÉNYEK EGYEDI JELLEMZŐKKEL
Gemini VII 2390 Fajlagos Felületmérő Készülékek

okozta szabadtérfogat mérés 
szabadtérfogati hibák megszűnnek.

A Gemini alacsony fajlagos felületű 
minták mérését is lehetővé teszi kripton 
gáz nélkül, és egy szervo szelep 
szabályozza a mintacsőbe áramló gáz 
mennyiségét a célnyomások pontos 
elérése érdekében, azok túllépése 
nélkül. 

Gyorsabb 
eredmények:

A minta szabályozza a gázadagolás 
sebességét, ezáltal felgyorsítva az 
analízis gáz szállítását. Ennek 
eredményeként a felületmérő 
készülékkel történő mérés olyan gyors, 
amennyire a fiziszorpció folyamata azt 
lehetővé teszi.

Oktató videók állnak rendelkezésre a 
készülék működésével kapcsolatban, 
ezáltal csökkentve az új felhasználók 
betanítási idejét. Egyszerűen követhető 
telepítési videók és rendszerellenőrzési 
tesztek biztosítják az optimális 
teljesítményt és megbízhatóságot.

Flexibilitás:

A szoftvervezérlés három lehetősége:

• A beágyazott szoftverrel a működés
lehetséges külső PC nélkül a kezelőn
(keypad) keresztül

• Windows 7 vagy újabb operációs
rendszer

• Gemini VII Confirm™ 21 CFR
Part 11 opció szabályozott
gyógyszeripari  alkalmazásokhoz

Gyors és Precíz Fajlagos 
Felületmérés
A fajlagos felület és a pórustérfogat nagyon 
fontos fizikai tulajdonságok, melyek 
befolyásolják az anyagok és termékek 
minőségét és használhatóságát. Ezért 
rendkívüli fontosságú ezen jellemzők pontos 
meghatározása és ellenőrzése. 
Hasonlóképpen, a felület és a 
pórustérfogat ismerete, gyakran 
kulcsfontosságú számos természetes 
anyag kialakulásának, szerkezetének és 
lehetséges alkalmazásának megértésében. 

A Micromeritics Gemini VII 2390 Széria 
gyors és megbízható készülékei pontos és 
reprodukálható fajlagos felületi és 
pórustérfogati eredményeket produkál. 
Alacsony költségük, gyorsaságuk, egyszerű 
használatuk, megbízhatóságuk és 
strapabírásuk miatt a Gemini készülékek 
számos laboratóriumban helyet kaptak 
világszerte, mint a kutatás és a minőség-
ellenőrzési környezet alapvető eszközei.

Egyedi Jellemzők
A Gemini készülékek egyértelmű előnye 
egyedülálló és innovatív kialakításában 
rejlik, amely nemcsak egy megbízható és 
pontos készüléket eredményez, hanem 
könnyen kezelhető operációs rendszert is 
kínál intuitív jelentésekkel.

Innováció:

A Gemini egyedi adagolási algoritmust 
alkalmaz és a statikus volumetrikus mérés 
speciális esete. A sebességet és 
érzékenységet tekintve felülmúlhatatlan 
más statikus volumetrikus készülékekkel 
szemben.

Pontosság:
A Micromeritics feltalálta az ún. egyensúlyi 
cső kialakítást (balance tube design), 
mellyel a termikus gradiens, vagy a kezdeti



Három Modell
Gemini VII 2390a

A Gemini VII 2390a modell ideális az 
egypontos és többpontos BET, illetve a 
Langmuir módszerekkel történő gyors és 
pontos fajlagos felület meghatározására. 
Ezenkívül standard módszereket biztosít 
a teljes mikropórustérfogat 
meghatározására (t-plot módszere). E 
modell képes a korom megfelelő 
szabvány szerinti statisztikai vastagságú 
felületének (STSA) meghatározására 
(Lásd: ASTM D 6556, ISO / DIS 18852.2, 
vagy ISO / CD 4652-2 / 3.).

Gemini VII 2390p
A Gemini VII 2390p modell további 
pontosságot biztosít egy telítési nyomás 
(P0) cső hozzáadásával, amely lehetővé 
teszi a rendszer számára, hogy egy 
nyomástávadó segítségével az elemzés 
során folyamatosan figyelemmel kísérje 
az adszorptívum telítési nyomását. Ez a 
kialakítás lehetővé teszi az adszorpciós 
izoterma gyors mérését a telítési 
nyomáshoz közel, valamint a 
pórusméret-eloszlás meghatározását.

Gemini VII 2390t
A Gemini VII 2390t modell rendelkezik 
a 2390p modell összes 
tulajdonságával, továbbá egy nagyobb 
dewar edénnyel és hosszabb 
mintacsövekkel a hosszabb mérések 
érdekében. Ez további lehetőséget 
nyújt a teljes adszorpciós-deszorpciós 
izoterma felvételére és a pórusméret-
eloszlás mérésére a BJH vagy DH 
modellek segítségével akár 1000 
mérési adatpont felhasználásával.

Egyedi Kialakítás: A Gemini Módszer

A- Két gáztartályt
azonos mennyiségű
kívánt adszorptívum
gázzal, általában
nitrogénnel töltünk
meg.

A tartályokból a gázt 
egy adagolószelepen 
(F) keresztül adagoljuk
a mintacsőbe, amely 
reagál az adszorpció 
sebességére.

E- A minta
nyomástávadó figyeli a
mintacső belsejében a
nyomást, és ezáltal egy
gyors reagálású szervo
szelep (F) szükség
esetén növeli, vagy
csökkenti a mintacsőbe
áramló gázmennyiséget,
hogy az adszorpció
során állandó
egyensúlyi nyomás
maradjon fenn a
mintacsőben.

A (B) nyomástávadó 
bármilyen 
nyomáskülönbséget 
érzékel a két cső 
között, és egy másik 
szervo szelepet (C) 
arra késztet, hogy a 
nyomáskülönbség 
megszüntetésére 
korrigálja a nyomást 
az egyensúlyi csőben.

Egy harmadik 
nyomástávadó (D) figyeli 
a két tartály nyomását a 
differenciális 
gázmennyiség 
meghatározásához, 
amely különbség a 
mintán adszorbeált 
mennyiséget jelenti.
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A Windows szoftver minden Micromeritics 
gázadszorpciós készülék esetében a 
következő riport opciókat tartalmazza:

Izoterma Riportok:
• táblázatosan
• grafikusan
• nyomásösszetétel alapján

Izoterma modellek és fajlagos felület:
• BET
• Langmuir
• Temkin
• Freundlich

Standard izoterma modellek:
•  t-plot: mikropórus térfogat és terület,

külső fajlagos felület
• alpha-s módszer
• f-ratio módszer
Klasszikus modellek mezopórus 
térfogathoz, fajlagos felülethez és 
eloszláshoz:
• BJH*

• Dollimore-Heal*

Klasszikus modellek 
mikropórus eloszláshoz:
• Dubinin-Radushkevich and Astakhov
• Horvath-Kawazoe
• Saito-Foley
• Cheng-Yang
• MP módszer

Sűrűségfunkcionál-elmélet 
pórusméret modellezéshez:

•

•

Rés alakú pórusok (N2, Ar, vagy CO2 )

 Hengeres pórusok lúgosan cserélt
zeolitokhoz (N2, vagy Ar)

•  Hengeres pórusok hidrogénnel,
vagy ammóniummal cserélt
zeolitokhoz (N2,vagy Ar)

•  Ablak alakú modell oszlopos
agyaghoz

Sűrűségfunkcionál-elmélet felületi 
energia számításához:
• Fajlagos felület és energiaeloszlás

nitrogénnel 77 K-en
•  Fajlagos felület és energiaeloszlás

argonnal 87 K-en
*BJH és Dollimore-Heal modellhez Gemini VII 2390t modell szükséges, 
hogy teljes mértékben kihasználja a deszorpciós izotermán alapuló 
pórusméret-riportokat

Operációs Szoftver
A Gemini készülékek billentyűzettel  
kezelhetők beágyazott szoftver 
segítségével, vagy egy számítógépről a 
hatékonyabb és sokoldalúbb opcionális 
Gemini Windows szoftverrel.
A beágyazott szoftver a következőket 
tartalmazza:

• Rendszerellenőrzési tesztek

•  Egypontos és többpontos BET
(Brunauer, Emmett, and Teller)
fajlagos felület

• Langmuir fajlagos felület

• Teljes pórustérfogat

•  Teljes mikropórus térfogat és terület a
t-Plot módszer szerint a Halsey,
Harkins-Jura, vagy korom STSA
vastagság görbék felhasználásával

•  Horvath-Kawazoe mikropórus
eloszláshoz

•  BJH pórusméret-eloszlás az adszorpciós
izoterma felhasználásával (csak Gemini
2390p és 2390t)

•  BJH adszorpciós és deszorpciós
izoterma, 1000 adatpont
(csak Gemini 2390t).

Opcionális Gemini  
Windows Szoftver
Az egyszerűen használható Gemini 
Windows program megkönnyíti az 
elemzés megtervezését, elindítását és 
irányítását. Gyűjtheti, rendszerezheti, 
archiválhatja és csökkentheti a nyers 
adatokat, valamint szabványos 
mintainformációkat és elemzési 
feltételeket tárolhat a könnyű 
hozzáférés érdekében a későbbi 
alkalmazásokhoz. A kész jelentéseket 
megjelenítheti a képernyőn, 
nyomtathatja papírra, vagy elmentheti 
különféle formátumú fájlokba. A 
szolgáltatások közé tartoznak a 
kivágható-beilleszthető grafikonok és 
táblázatok, méretezhető és 
szerkeszthető grafikonok és 
testreszabható riport formátumok. A 
számítógépes vezérléssel akár négy 
Gemini készüléket is működtethet 
egyszerre egyetlen számítógépről.

Gemini Windows® Jellemzők
A Gemini Windows szoftver további 
jellemzőket biztosít, melyeket a 
beágyazott szoftver nem tartalmaz. 

Jellemzők:

• Telepítési és egyéb útmutató videók

• Felhasználó által bevitt adatok csökkentése

•  Automatikusan létrehozott nyomástáblák a

felhasználó által kiválasztott végpontokkal
•  Minden korábbi mintaadat tárolása

a könnyű visszakereséshez

• Felhasználó által meghatározott
nyomástábla

• Összegző riport

• Mintanapló
• Izoterma grafikonok átlapolása

• Az X- és Y-tengely automatikus
skálázása

• Kivágott-beillesztett grafikák és
táblázatok

•  Adatok exportálása ASCII és
táblázatos formátumba

•  A felhasználó által megadott
vastagsági görbe (kézzel bevitt
vagy adatfájlból)

• Rögzített pórusméret táblázatok

• Lineáris és logaritmikus ábrázolás
(izoterma, pórustérfogat, pórus
terület)

• Kumulatív és differenciális adatok

• Broekhoff-de Boer vastagság görbe

21 CFR Part 11 Opció
Elérhető továbbá a Gemini Confirm™ 
szoftver is, amely kielégíti a 21 CFR 
Part 11 validálási, biztonsági, audit 
ellenőrzési, riportálási és számos 
egyéb követelményét is.

Kiváló Adatmegjelenítés

Micromeritics Gázadszorpciós Riportok



A Gemini VII 2390 széria készülékei gyors fajlagos felületmérést 
biztosítanak. Az egyedi mérlegelv alapú kialakítás lehetővé teszi 
számos anyag BET fajlagos felület mérését nitrogén 
felhasználásával. A Geminivel lehetséges az alacsony fajlagos 
felületű anyagok nitrogén segítségével történő pontos mérése 
is. A mikropórus térfogat, felület és a külső felület 
meghatározását minden Gemini modell biztosítja a standard 
t-plot számítások segítségével.

A Gemini VII 2390p tartalmaz egy nyomástávadót a kriogén 
fürdő telítési nyomásának folyamatos ellenőrzésére. Ez 
lehetővé teszi az adszorpciós izotermák gyors mérését, és a 
mezopórusos anyagok pórustérfogatának, területének és 
méreteloszlásának meghatározását.

A Gemini VII 2390t bővített működéssel rendelkezik, hogy 
megkönnyítse a teljes izoterma meghatározását. Adszorpciós és 
deszorpciós mérések egyaránt elvégezhetők; ez lehetővé teszi a 
felhasználók számára a pórustérfogat és terület, valamint a BJH, 
vagy Dollimer-Heal szerinti pórusméret-eloszlás meghatározását. 



Kiegészítők
Mintaelőkészítő Egységek
A Micromeritics számos mintaelőkészítő 
egységet kínál a fajlagos felület és a 
pórustérfogat mérésekhez. Ezek az 
eszközök átáramló gázt és/vagy vákuumot 
használnak fűtéssel egybekötve, hogy 
eltávolítsák a légköri szennyeződéseket, 
mint például a vízgőzt és az adszorbeált 
gázokat a minta felületéről és pórusaiból. 
A fajlagos felület és pórustérfogat 
mérések eredményei nagymértékben 
függnek a minta felületi tisztaságától. 
Minden Micromeritics mintaelőkészítő 
egység kompatibilis He, N2, Ar és egyéb 
nem-korrózív gázokkal.

A SmartPrep™ 065  egy gázátáramlásos 
mintaelőkészítő egység, amely az 
elemzés előkészítése érdekében 
eltávolítja az adszorbeált 
szennyeződéseket a minta felületéről és 
pórusaiból. Hat mintaportot tartalmaz, 
melyek egymástól független 
hőmérséklet-szabályozással rendelkeznek 
a nagyobb rugalmasság érdekében. Két 
soros portot tartalmaz, az egyiket a 
számítógéphez való csatlakozáshoz, a 
másikat pedig egy további SmartPrep 
csatlakoztatásához. Az egyes minták 
hőmérsékletét, a gázátáramoltatás 
sebességét és idejét a számítógép külön 
szabályozza. Legfeljebb öt különböző 
gázátáramoltatási sebesség idő megadása  
engedélyezett. Minden információ 
beépül a minta adatfájlba, hogy a 
későbbiekben is könnyedén tájékozódjon.

A FlowPrep™ 060 hőközlést és inert 
gázáramot egyaránt alkalmaz a 
mintaelőkészítés során. A hő hatására a 
szennyeződések deszorbeálódnak a 
felületről, és az inert gázáram elviszi 
azokat a mintacsőből. Az egység lehetővé 
teszi a minta anyagának és 
alkalmazásának leginkább megfelelő 
hőmérséklet, gáz és áramlási sebesség 
kiválasztását. A tűszelepek lehetővé 
teszik az áramló gáz lassú bevezetését, 
megakadályozva ezáltal a minták 
fluidizálódását.

A VacPrep ™ 061 két módszert kínál a 
szennyeződések eltávolítására. A 
gázátáramlás mellett lehetővé teszi a 
fűtéssel és evakuálással egybekötött 
vákuum alkalmazását. Ez a kombináció 
lehetővé teszi, hogy kiválassza az 
anyagának vagy alkalmazásának leginkább 
megfelelő mintaelőkészítési módszert. A 
VacPrep hat mintaportot tartalmaz

melyek mindegyikén választható a 
vákuumos, vagy gázátáramlásos 
mintaelőkészítés. Tűszelepek teszik 
lehetővé az áramló gáz vagy vákuum lassú 
bevezetését a minták fluidizációjának 
megakadályozása érdekében.

A Smart VacPrep ™ 067 egy fejlett, hat 
mintaporttal rendelkező egység, amely 
vákuumot használ a minták fűtéssel és 
evakuálással történő előkészítéséhez. A 
portok mindegyike egymástól függetlenül 
működtethető. Lehetséges minták 
hozzáadása, vagy eltávolítása a 
mintaportokból anélkül, hogy 
megzavarnák más előkészítés alatt álló 
minták kezelését. A minták gáztalanítása a 
beprogramozott lépések után 
automatikusan befejeződik.

Model 021 LN2 Transfer System
A Model 021 LN2 Transfer System lehetővé 
teszi, hogy folyékony nitrogént, vagy 
folyékony argont helyezzen át nyomás 
alatt nem álló dewar tárolóból kisebb 
dewar edényekbe a laboratóriumi 
kísérletekhez.

További kiegészítők is rendelkezésre 
állnak speciális alkalmazásokhoz. A 
részletekért forduljon a Micromeritics 
értékesítési osztályához. Még több 
információért a Gemini VII sorozatot 
illetően látogasson el weboldalunkra a 
www.micromeritics.com címen.

Smart Prep 065

VacPrep 061

FlowPrep 060

Smart VacPrep 067

Model 021 LN2 Transfer System



Specifikációk
Alkalmazhatóság

Fajlagos felület 0.1 m²-től, teljes felület; 0.01 m²/g-től, fajlagos felület

Pórustérfogat  4 x 10-6 cm³/g

Nyomásmérés
Nyomásmérés tartománya 0-től 950 mmHg-ig

P/Po felbontása <10-4

Relatív nyomás tartománya 0 to 1.0 P/P0 (csak adszorpció)

Nyomás felbontása <0.1 mmHg

Pontosság és Linearitás
(távadó gyártójának specifikációja)

Jobb mint ± 0.5% a teljes skálán

Környezet
Hőmérséklet 10 - 35 °C (működés közben); 0 - 50 °C (működés nélkül)
Páratartalom 20% - 80% relatív, nem kondenzált

Gázok

Adszorptívum

Nitrogén gáz optimális folyékony nitrogén fürdővel; a Gemini olyan nem-korrózív gázokkal használható, 
amelyek gőznyomása mind szobahőmérsékleten, mind a fürdő hőmérsékletén elfogadhatóan magas az 
1000 mmHg nyomástávadó felbontásához képest. Jellemzően oxigén, argon, szén-dioxid, bután, metán 
és más könnyű szénhidrogén gázok azok, melyek hasznos információkat szolgáltatnak néhány mmHg 
abszolút nyomás felett. Hélium gázbemenet is biztosított.

Vákuum rendszer
Vákuumforrás: 20 x 10-3 mmHg vákuum (vagy jobb) elérése a műszer bemeneténél; Az olajgőz visszajutását csökkentő eszköz használata ajánlott. 

Áramszünet esetén a rendszernek szívásgátló szeleppel kell rendelkeznie, hogy megakadályozza az olaj bejutását a Gemini készülékbe.

Mintacső/Dewar

Standard cső

Gemini VII 2390a és 2390p: 0.95 cm (3/8 in.) külső átmérő, 15.5 cm (6.1 in) 
hosszúság, 6.5 cm³ térfogat. Minta kapacitás körülbelül 2.0 cm³
Gemini VII 2390t: 0.95 cm (3/8 in) külső átmérő, 20.5 cm (8.1 in.) hosszúság, 
8.9 cm³ térfogat. Minta kapacitás 2.0 cm³

Dewar Gemini VII 2390a és 2390p: ~ 8 óra; Gemini VII 2390t: ~ 24 óra

Elektromos
Feszültség 85 - 265 VAC

Frekvencia 50/60 Hz
Teljesítmény  max. 150 VA működés közben, plusz vákuum pumpa

Számítógép Hardver és Szoftver

Minimum Követelmények

Windows® 7 Professional vagy újabb operációs rendszer 
Memória: 512 MB RAM
Merevlemez: 20 GB
CD ROM drive 
Monitor: 1024 x 768 kijelző 
Ethernet port (képes kommunikálni egy 10 base-T típusú kártyával)

Fizikai
Magasság 59 cm (23 in); Gemini VII 2390a és 2390p; 74 cm (29 in); Gemini VII 2390t

Szélesség 40 cm (16 in)
Mélység 51 cm (20 in)

Súly        Gemini VII 2390a és 2390p: 32 kg; Gemini VII 2390t: 35 kg
*Due to continuous improvements, specifications are subject to change without notice.
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