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A 
BREAKTHROUGH 

ANALIZER

Ha a kutatásához nagy teljesítményű, szelektív 
gázadszorpciós adatokra van szüksége, válassza 
az új Breakthrough Analyzert (Áttöréses 
analizátort) a Micromeritics-től.

Teljesítményre tervezve 

Az új Breakthrough Analyzer (BTA) gázáttörés-analizátor egy 
rugalmas gázszállító és kezelő rendszer, melyben pontosan az 
adott feldolgozási folyamat körülményeihez lehet igazítani az 
adszorbens teljesítményét. Az átfolyó rendszer megbízható 
adszorpciós adatokat szolgáltat a gáz/gőz keverékekről. 

Ez a biztonságos és nagymértékben optimalizált berendezés 
képes egyaránt tranziens és egyensúlyi adatokat gyűjteni 

többkomponensű rendszerekről. A gázanalizátorban akár hat nagy 
pontosságú tömegáram-szabályozó és szabadalmaztatott nagy 

teljesítményű keverőszelep konfigurálható, így a kísérletek 
rendkívül rugalmasan változtathatóak. A kiváló gázszállító 

rendszerben pontosan be lehet állítani a gázösszetételt és az 
áramlási sebességet, miközben a holt térfogat minimális marad. 

A magas minőségű, rozsdamentes acélból készült kolonna 0,05 – 
2,5 g adszorbenst vesz fel. A precíz, robusztus, és megbízható 

kemencével a minták akár 1050°C-on is aktiválhatók. 

A normál légköri érték és 30 bar között beállítható üzemi nyomást 
szervós szabályozószelep biztosítja. A termosztált környezeti 

kamra akár 200°C-ig  egyenletes hőmérsékletet biztosít az egész 
rendszer számára, így nem alakulnak ki hidegen pangó területek. A 

BTA biztonságos ajtóretesze a teljes elemzési ciklus során 
garantálja  a berendezés kezelőjének biztonságát. 

A kísérletek szempontjából fontos analízis molekulák (pl. víz) 
alkalmazásához  gőzfejlesztőket lehet hozzárendelni a 

gázanalizátorhoz. A gázok minőségi és mennyiségi elemzéséhez a 
berendezést egyszerűen lehet csatlakoztatni a kereskedelmi 

forgalomban kapható Fourier-transzformációs infravörös 
analizátorokhoz (FTIR) és tömegspektrométerekhez (MS). 
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BTA 
FEATURES Termosztált környezeti kamra 

megakadályozza a gőzök 
lekondenzálását

Teljesen automatizált projektkezelő felület 
a kísérleteket egyszerűen be lehet állítani 

Elektropolírozott 316 
rozsdamentes acél minta kolonna

adszorbens kapacitása 
2.5g, alkalmas a porokhoz; 
pelletekhez vagy extrudált 
anyagokhoz más átmérő is 

elérhető

Érintőképernyő 
A berendezés egyszerűen kezelhető, a 
folyamatok szépen nyomon követhetők 

Oszlopkemence 
robusztus, ellenálló, akár 

1050°C-ot szolgáltató kemence 

Szabadalmaztatott keverőszelepek 
Pontos gázkeveréket készít, és 
minimalizálja a rendszerben lévő 
holt térfogatot 

Detektorok és egyéb G tartozékok hozzáadása 
A rendszer bővítésével (detektorok 
és egyéb tartozékok (pl. 
tömegspektrométer, GC/MS, 
további gőzgenerátorok, vákuumos 
aktiválás, egyéb rendelhető 
tartozékok)) beépítésével a 
rendszer teljesítménye is növelhető Automatikus ajtóretesz 

Stabil hőmérsékletet biztosít és garantálja az operátor 
biztonságát 
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Akár 6 gázbemenet és 2 gőzforrás 
a kiváló áramlásszabályozás és a sokféle 
gáz keverésével rendkívül sok elemzés 
végezhető el 

E 
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The BreakThrough Analyzer allows for the widest range of experimental conditions 
with unmatched automation from sample activation to analysis. The BTA offers 
several advantages over any competitive adsorption measurement system 
including: 

Configurations with up to 2 vapor sources available 

Proprietary zero volume blending valves with unmatched minimization 
o

Unparalleled touch screen control 

Thermostated environmental chamber delivers uniform temperate control 
up to 200°C exclusive to the BTA 
MicroActive software, the most intuitive, flexible, and comprehensive analysis 
software for adsorption studies 

SPECIFIKÁCIÓK 

Tulajdonságok 

Áttöréses görbék meghatározása 

Adszorbensek kinetikai teljesítményének vizsgálata 

Ko-adszorpció és kiszorítás vizsgálata 

Szorpciós szelektivitás meghatározása 

Nagy felbontású elválasztások kis mennyiségű mintákkal 

Dinamikus adszorpciós és deszorpciós vizsgálatok 

Egy- vagy többkomponensű adszorpciós adatok meghatározása 

In-situ minta elkészítés max. 450°C-ig rozsdamentes acél kolonnával,
és akár 1050°C-ig kvarc kolonnával 

Teljes körű számítógépes automatizált vezérlés 

Akár 6 db nagy pontosságú tömegáram-szabályozó 

Programozható össznyomás, áramlási sebesség, összetétel és hőmérséklet 

Cserélhető reaktorágyak kutatási léptékű mintaméretekre optimalizálva 

A rendkívül kicsi holt térfogat gyors jelérzékelést eredményez 

Automatikus átkapcsolás az öblítő és analízis gázok között 

Beállítások gáz-gőz és gőz-gőz szeparációra 

A mérés során az ajtó zárva van, hogy megóvja a mérést végző munkatárs 
épségét, és megőrizze a beállított hőmérsékletet 

Érintőképernyő 

Szabadalmaztatott, gyorsan váltó “Holt térfogat-mentes” keverőszelep 
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Kemence max. hőm. 1050°C 

Konvekciós kemence max. 
hőmérséklete 

200°C 

Minta tömege max 2,5 g 

Minta térfogata max. 2,5 ml 

MIÉRT 
A  MICROMERITICS BTA? 
A Breakthrough Analyzer-rel a vizsgálati körülményeket széles skáláját lehet beállítani, a 
folyamat pedig egyedülállóan automatizálható a minta aktiválásától az elemzésig. A 
versenytársak adszorpciós vizsgálati rendszereihez képest a BTA számtalan előnyt nyújt, többek 
között a következőket: 

- Akár két gőzforrás is konfigurálható

- Szabadalmaztatott zéró térfogatú keverőszelepek minimálisra szorítják a holtidőt

- Páratlan érintőképernyős kezelőfelület 

- A termosztált környezeti kamra egyenletes hőmérsékletet biztosít 200°C-ig,
kizárólag a BTA-ban 

- A MicroActive a legintuitívabb, legrugalmasabb, és legátfogóbb elemző szoftver
adszorpciós vizsgálatokhoz 



POTENCIÁLIS 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

ALKALMAZOTT 
ANYAGOK 

ZEOLITOK 

Nitrogén-szelektív Zeolitokat (5A, 
13X, vagy LiX) alkalmaznak levegő 

szeparációra és oxigén 
előállítására. 

PÓRUSOS MEMBRÁNOK/ 
MONOLITOK 

A leválasztási folyamatok hatékony-
ságának javítására széles körben 

alkalmazzák a pórusos membránokat 
és fémorganikus kereteket. 

PÓRUSOS ALUMINÁK 

Alumínium-oxid hordozón kialakított 
ionos folyadékok nagyon hatékony 
adszorbensek, melyek lehetőséget 
kínálnak a CO2 természetes gázból 

történő leválasztására. 

SZILIKÁTOK 

Amin-funkciós szilícium-dioxidok 
rendkívül hatékony és szelektív 
adszorbensek, melyeket CO2 

közvetlen levegőből való 
leválasztására is használnak. 

AKTÍV SZÉN 

A gépjárművek által kibocsátott 
füstgázokban található illékony 

szerves vegyületeket (VOC) aktív 
szénnel töltött szűrőbetétekkel 

választják le, így a VOC kibocsátás 
minimalizálható. 

FÉMORGANIKUS 
KERETEK 

A fémorganikus keretek rendkívül 
szelektív és széles körben alkalmazott 

adszorbensek (alkánok és olefinek, 
olefinek és alkének szétválasztására, 

DAC, CO2 és CH4 megkötése). 
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KÖZVETLEN CO2 LEVÁLASZTÁS 
A levegőből történő közvetlen leválasztás a szén-dioxid alacsony 
koncentrációja és az egyéb szennyezőanyagok (pl. nedvesség) 
miatt problémás lehet, és a kinyert CO2-t a karbonkibocsátás 
ellentételezésére el lehet szeparálni a föld alá, el lehet adni, vagy 
át lehet alakítani értéknövelt vegyszerekké. 

OLEFIN/PARAFFIN LEVÁLASZTÁS 
Az olefin/paraffin leválasztás az olajipar egyik alaptevékenysége, a 
leválasztott termékeket polimerek gyártására (polietilén, 
polipropilén) használják fel; ezek a folyamatok energiaigényesek, és 
növelik 

CO2 ADSZORPCIÓ 
CO2 adszorpció – az erőművek, vegyipari üzemek, és finomítók 
jelentős mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki, és a nagyobb 
koncentrációk a levegőből való közvetlen leválasztással (DAC) 
összevetve gyakran más üzemeltetési körülményeket 
igényelnek. 

A természetes gáz szénhidrogének és egyéb gázok elegye, amelyet az 
ipari illetve háztartási célú felhasználás (fűtés, élelmiszergyártás) 
előtt meg kell tisztítani.

ADSZORPCIÓ 
A levegőből történő vízkinyerés életbevágó megoldás lehet a világ 
azon részein, ahol az ivóvíz utánpótlás a száraz éghajlat vagy a 
mezőgazdaság megnövekedett vízfelhasználása miatt korlátozott. 

MÉRGEZŐ GÁZOK ADSZORPCIÓJA 
A mérgező gázokat adszorbeáló porózus szilárd anyagok az egyéni 
védekezésben játszanak fontos szerepet, ezen kívül fejlesztés alatt 
áll természetes gázból vagy egyéb folyamatból származó mérgező 
gázok (pl. kén-dioxid, hidrogén-szulfid, és nitrogén- dioxid) 
leválasztása is.



ÁTTÖRÉSES ADSZORPCIÓ 
DINAMIKUS ANALÍZISE 

Az áttöréselemzés nagyon hatékony módja annak, hogy 
meghatározzuk az adszorbens adszorpciós kapacitását 
áramlás közben. A dinamikus  gázadszorpció számos előnyt 
kínál a statikus gázadszorpciós mérésekkel szemben. 

Áttöréselemzés során a minta előkészítése 

AZ ÁTTÖRÉSI GÖRBE 
VIZSGÁLATA 

• Többkomponensű adszorpciós adatok gyűjtése
• Adszorbátum szelektivitás meghatározása
• Feldolgozási körülmények replikálása
Áttöréses elemzések során alapvetően fontos lépés a helyes 
mintaelőkészítés a nyomásesés megelőzésére és a 
tömegtranszfer korlátozására. Nyomásesés akkor fordul elő, 
ha a szemcsék közötti intersticiális tér túl kicsi az átáramló 
gáz felvételéhez. Tömegtranszfer korlátozások pedig akkor 
fordulnak elő, ha az anyag pórusmérete  hasonlít az 
adszorbátum gáz kinetikai átmérőjéhez. A kiváló eredmények 
eléréséhez tehát nagyon fontos a szemcsék megfelelő 
méretezése.
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ÁTTÖRÉS
Az adszorbátum gáz először észlelhető a kolonna kimeneténél. 
A gáz adszorpciója folytatódik, de az adszorbens már nem képes az  
kolonnába belépő összes gázt megkötni. 

TELÍTŐDÉS 
Az adszorbens telítődött, és többé nem képes megkötni az 
adszorbeálandó gázt, így az szabadon áthalad a kolonnán.
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50°C-on, zeolit 13X-al. 
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Az adszorbens teljesen adszorbeálja az adszorbátum gázt, így 
az egyáltalán nem mutatható ki az áttörési kolonna 
kimeneténél.

A Micromeritics BTA képes egyidejűleg két gőzt áramoltatni a töltött kolonnán keresztül. A 
termosztált kamra megakadályozza, hogy a gőzök lekondenzáljanak az elemzés során, és állandó 
hőmérsékleten tartja a berendezésben lévő gázokat és gőzöket. A gőzök buborékoló segítségével 
kerülnek előállításra, amely lehetővé teszi, hogy a vivő gáz a választott gőzzel telítődjön. Az 
alábbi ábrán a 13X zeoliton végzett többkomponensű etanol/víz áttörési görbéi láthatók.



SZÉN 
DIOXID ADSZORPCIÓJA 
Egykomponensű szén-dioxid áttörés adszorpciós vizsgálatokat folytattunk 13X és 5A 
zeolitokon és MIL-53(Al) és Fe-BTC fémorganikus kereteken. Minden anyagot 30 °C-on 
vizsgáltunk,, miközben 10 sccm nitrogént és 10 sccm szén-dioxidot tartalmazó 
ekvimoláris gázáramot áramoltattunk át. Nyomjelző gázként 1 sccm héliumot is 
kevertünk a belépő gázáramba, hogy azonosíthassuk az áttörés kezdetét. A négy 
anyag áttörés görbéit tömegre vonatkoztatott tengelyen ábrázoltuk. Az 
adszorbensek által megkötött CO2 teljes mennyisége a következő tendenciát mutatta: 
molekuláris szita 5A > zeolit 13X > Fe-BTC > MIL-53(Al). Az alábbi táblázat mmol/g-ban 
mutatja az adszorbeált CO2 teljes mennyiségét.
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NAGY NYOMÁSÚ 
ADSZORPCIÓ 
A zeolit 13X-et széles körben vizsgálták katalízises és adszorpciós célokra. A 
jelen tanulmányban a zeolit 13X-et adszorbensként használtuk szén-dioxid 
leválasztásához, és áttörés görbéket vettünk fel 1 – 10 bar közötti nyomáson. A 
méréseket 10 sccm nitrogén és 10 sccm szén-dioxid ekvimoláris áramaival 
végeztük. Nyomjelző gázként 1 sccm héliumot is kevertünk a belépő gázáramba, 
hogy azonosíthassuk az áttörés kezdetét. Az összes mérést 30°C-on végeztük. Az 
egyes mérések között a zeolit 13X mintát egy éjszaka alatt reaktiváltuk, hogy az 
összes szén-dioxid deszorbeálódjon. Az ábrán látható, hogy az áttörési idő a nyomás 
növelésével szépen növekedett. 
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Ábra: Két zeoliton és két fémorganikus kereten mért áttörés görbék. 

N2 és CO2 ekvimoláris elegyén 30 °C-on és 1-10 bar nyomáson kapott áttörési görbék 

A szén-dioxid áttörés mérések után az áttörlési egyenletek megoldásával mindegyik 
görbénél kiszámítottuk az egyensúlyi adszorpciót. Ezután izotermát húztunk, 
amely megmutatta az 1, 2, 3, 5, 7, és 10 bar össznyomáson adszorbeált szén-
dioxidot. 10 bar-on a zeolit 13X kb. 15 mmol/g szén-dioxidot kötött meg. Bár az 
áttöréssel szerzett izoterma adatokat nem lehet közvetlenül összevetni a statikus 
adszorpciós mérésekkel, a folyamat szempontjából releváns körülmények mellett 
alkalmazott adszorbensek értékelésére megfelelnek. 
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Nyomás (bar) 
Egyensúlyi adszorpció adatok felhasználásával kialakított adszorpciós izoterma. 
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ADSZORBEÁLT SZÉN-DIOXID



BEÁLLÍTÁSOK 
ÉS OPCIÓK 

14 CONFIGURATIONS 

adszorpciós vizsgálatokban 
gyakran tömeg-

spektrométerrel (MS) 
figyelik a maradék gáz 
összetételét. Az MS az 

áttöréses elemzésekben 
leggyakrabban alkalmazott 

Az FTIR spektrométereket 
gyakran alkalmazzák 

kísérleti 
áttörésvizsgálatoknál (
lének vagy egyéb aromás 

szénhidrogének 
szeparációjánál). 

A H2O tartalom 
közvetlen 

nyomonkövetése 
alacsony költségen. 

Nagyon hasznos lehet, 
főleg gyártásközi 

ellenőrzések során. 

Aktív anyag kis 
mennyiségét lehet inert 

hordozóval 
összekeverni, hogy 
homogén mintát 

kapjunk és javítsuk az 
elemzés 

reprodukálhatóságát. 

CO2 
ÉRZÉKELŐ 

CO2 tartalom közvetlen 
nyomonkövetése 

alacsony költségen. 
Nagyon hasznos lehet, 

főleg gyártásközi 
ellenőrzések során. 

MFC ÉS KEVERŐ 
SZELEPEK 

A berendezéshez további 
tömegáram-

szabályozókat és 
keverőszelepet lehet 
hozzákapcsolni, így 

bővíteni lehet az analitikai 
képességeket és az 

elvégezhető kísérletek 
körét.  

(ELTÉRŐ TÉRFOGATÚ) 

A berendezés 
különböző átmérőjű 

kolonnákkal különféle 
morfológiájú mintákat 
(porokat, pelleteket, 
extrudátumokat, stb) 

tud vizsgálni. 

(MAXIMUM 2 DB) 

Vízpára és egyéb gőzök 
(pl. xilének, egyéb 

aromás vegyületek) is 
használhatók a 
berendezéshez 

opcióként rendelhető 
gőzforrásokban



BTA 
BIZTONSÁG 

BTA 
SZOFTVER 

A biztonságos és optimalizált berendezés tranziens és egyensúlyi adszorpciós adatokat 
gyűjt többkomponensű rendszerekről. 

• Automatikus leállítás szoftverből
• Riasztás be/ki kommunikálása

a központi riasztóegységgel
• PC-től elkülönített biztonsági

rendszer

• Kemencehőmérséklet szabályozási riasztás
• Termosztált környezeti kamrahőmérséklet 

szabályozási riasztás
• Biztonsági funkciók teljes skálája elérhető, 

többek között automatikus lezárószelepek 
és gázérzékelők

A MicroActive a 
legintuitívabb, 
legrugalmasabb, és 
legátfogóbb elemző 
szoftver adszorpciós 
vizsgálatokhoz 

A MicroActive szoftverrel 
elvégezhető: 
• Tömegspektrométer 

adatainak értékelése 
redukciója

• Adszorbeált mennyiség és 
szelektivitás meghatározása

A rugalmas, intuitív, egyszerűen használható 
szoftverrel a kísérleti feltételek széles tartományban 
beállíthatók, és az áttörés a minta aktiválásától a 
mintaelemzésig teljesen automatizálható, beleértve 
ciklusos kísérletek végrehajtását is. 

Az ágazatban élenjáró MicroActive analitikai 
szoftverrel ellátott berendezés pontosan és 
reprodukálhatóan mutatja be az adszorbensek 
tulajdonságait, átfogó elemzési módszerekkel 
vizsgálja az adatokat, és a legnagyobb kihívást 
jelentő mintáknál is megoldja az áttörési 
egyenletet. 

 SZOFTVER 



ALKALMAZÁS 
TÁMOGATÁS 

micromeritics.com/apps 

A Micromeritics csapata élenjáró, kiváló alkalmazási támogatást és képzést biztosít 
az anyagtudomány területén dolgozó kutatók, mérnökök, és elemzők 
számára. Alkalmazástámogató csapatunk kutatói és mérnökei segítenek a 
felhasználóknak, hogy anyagaikból a legjobb minőségű adatokat és információkat 
nyerjék ki a Micromeritics berendezéseivel. A Micromeritics csapata 
elkötelezetten segít a felhasználóknak, hogy sikeresen használják a Micromeritics 
berendezéseiket. 

SZERVIZ 
TÁMOGATÁS 

micromeritics.com/service 

Az elmúlt 60 évben telepített több mint 10000 műszer az ügyfélszolgálati 
tevékenységeinknek köszönhető siker. 

ISO-9001 ÁLTAL TANÚSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSAINK 

1 év garancia az 
alkatrészekre és munkára 

Maximalizált 
rendelkezésre állás 

Jól képzett 
felhasználók 

Megelőző karbantartás 

Csökkentett fenntartási költségek 

Könnyen és megbízhatóan 
tervezhető költségek, váratlan 
üzemeltetési kiadások nélkül 

A Micromeritics teljes körű szolgáltatásai (berendezések telepítése, 
megelőző karbantartás és javítás) a berendezéseket teljes életciklusuk során 
támogatják. A megfelelően képzett szakmérnökeink globális hálózata helyszíni 
és gyártóüzemi javításokat biztosít. APPLICATION SUPPORT 19 

Szakértő, egész élettartamra szóló, alkalmazás-támogatás a 
Micromeritics ügyfeleinek. 

Együttműködés az iparban és akadémiai szférában dolgozó 
partnerekkel, hogy folyamatosan fejleszthessük a mérések 

minőségét és az anyagtudományi adatok értelmezését. 

A Micromeritics alkalmazás-specifikus oktatást kínál az 
USA-ban, Németországban és Kínában 

Ingyenes oktatások, jegyzetek és oktatóvideók elérhetők itt: 
www.micromeritics.com 

http://www.micromeritics.com/apps
http://www.micromeritics.com/service
http://www.micromeritics.com/


GLOBÁLIS 
JELENLÉT 

Több, mint 10,000 Micromeritics műszert 
alkalmaznak nap mint nap a világ prominens 
vállalatainak és tudományos intézeteinek 
laboratóriumaiban. 

TÖBB ügyfelünk választotta a Micromeritics-et a 
katalitikus rendszereik jellemzéséhez, mint a 
négy piaci versenytársunkat összesen. 

TÖBBET KAP 
a Micromeritics-től 

20 WORLDWIDE 

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY 

MEGBÍZHATÓBB 

SOKOLDALÚBB 

TÖBB KUTATÓ ÉS MÉRNÖK BIZTOSÍTJA A TÁMOGATÁST 

MÉG TÖBB PUBLIKÁCIÓ A MIC TECHNOLÓGIÁJÁVAL 

micromeritics.com/worldwide 

https://www.micromeritics.com/contact-us/worldwide-office-locations/?utm_source=Brochure%2BLinks&utm_medium=Brochure


TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT 
OLVASSA BE A QR- KÓDOT: 

FORDULJON 
HOZZÁNK MÉG MA! 

micromeritics.com/worldwide 

Micromeritics Instrument Corp. 
4356 Communications Drive 

Norcross, GA 30093 
USA 

Tel.: +1 770-662-3636 
info@micromeritics.com 

https://www.micromeritics.com/contact-us/worldwide-office-locations/?utm_source=Brochure%2BLinks&utm_medium=Brochure
mailto:info@micromeritics.com
https://www.micromeritics.com/
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