Seria SVM

Seria lepkościomierzy kinematycznych

Nowe możliwości
w wiskozymetrii

ZASADA POMIARU

Wysoce precyzyjne lepkościomierze
SVM wykorzystują zmodyfikowaną
zasadę pomiarową Couette’a i są
zbudowane z celi do pomiaru gęstości
i celi do pomiaru lepkości. Mała cela
do pomiaru lepkości posiada rurkę
obracającą się ze stałą prędkością i
wypełnioną próbką cieczy, w której
pływa swobodnie walec pomiarowy z
wbudowanym magnesem. Siły ścinające
działające w próbce napędzają walec,
a działanie sił magnetycznych opóźnia
jego obroty. Niedługo po rozpoczęciu
pomiaru walec osiąga stabilną prędkość,
która przekłada się na lepkość cieczy.
Lepkość kinematyczna jest obliczana
automatycznie na podstawie lepkości
dynamicznej i gęstości próbki.

UNIKALNA TECHNOLOGIA

Postęp i innowacja, precyzyjne wykonanie i zamiłowanie do badań
– oto wartości charakteryzujące działalność Anton Paar. Podzespoły
produkowane z największą dbałością o detale, innowacyjne
zasady pomiaru i mądrze zaprojektowane interfejsy użytkownika
odzwierciedlają sposób, w jaki postrzegamy kwestie jakości. Od
ponad 20 lat Anton Paar dostarcza rozwiązania w zakresie pomiaru
lepkości dla przemysłu naftowego. Dzięki naszej ugruntowanej
pozycji technologicznego lidera wraz z serią SVM X001 raz jeszcze
zrewolucjonizowaliśmy świat wiskozymetrii, wykorzystując
najnowszą technologię w celu dostarczenia
najlepszych lepkościomierzy na rynku.

Opatentowana konstrukcja silnika
pozwala bez użycia narzędzi uzyskać
dostęp do celi pomiarowej, co
ogranicza czynności konserwacyjne do
minimum. Jednocześnie opatentowana
rewolucyjna funkcja FillingCheck™
monitoruje w czasie rzeczywistym jakość
napełniania celi do pomiaru gęstości, aby
zagwarantować najbardziej precyzyjny
pomiar lepkości.
Seria SVM – wykorzystująca unikalną
zasadę pomiarową ASTM D7042
– zapewnia pełną zgodność z
wymaganiami obowiązującymi w branży
środków smarnych i paliw oraz jest
wymieniana w dużej liczbie norm.
Odwiedź stronę internetową
www.anton-paar.com/viscometer,
aby dowiedzieć się więcej.

Wymagaj więcej – lepkościomierz SVM jest prosty
w użyciu, szybki i dokładny.
Najwyższa elastyczność na potrzeby
każdego zastosowania
Lepkościomierz SVM za pomocą pojedynczej celi
pomiarowej obsługuje pełen zakres lepkości, gęstości i
temperatury, pozwalając na pomiar dużej liczby różnych
próbek bez konieczności wymiany kapilar. Ponadto
możliwość szybkiej zmiany temperatury do 20°C/min
usprawnia gromadzenie informacji o właściwościach danej
próbki w szerokim zakresie temperatury.

Jedna próbka – wiele parametrów
Minęły czasy wykonywania wielu pomiarów –
lepkościomierz SVM podaje wiele parametrów danej
próbki, takich jak lepkość kinematyczna i dynamiczna
(ASTM D7042), gęstość (ASTM D4052), wskaźnik
lepkości (ASTM D2270) oraz stopnie API (API 2540), w
oparciu o próbkę pochodzącą z jednej strzykawki.

Wyniki pomiarów D445 skorygowane pod
kątem błędu systematycznego zgodnie
z ASTM
Wdrożenie deklaracji dotyczących błędów
systematycznych ASTM dla wielu próbek (np. paliwo do
silników odrzutowych, olej napędowy i biodiesel, preparaty
olejowe, paliwa odpadowe) pozwala użytkownikowi
skorzystać z szerokiego spektrum korzyści oferowanych
przez nasz inteligentny lepkościomierz przy raportowaniu,
jeśli jest to wymagane, wyników pomiarów D445.

Znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji celi pomiarowej
lepkościomierz SVM potrzebuje do wykonania pomiaru
zaledwie 1,5 ml próbki i rozpuszczalnika do czyszczenia.
Pomimo wyjątkowej wydajności średnie zużycie energii
wynoszące 50 W jest bardzo niskie w porównaniu z
tradycyjnymi kapilarnymi systemami pomiarowymi.

Brak konieczności stosowania
dodatkowych urządzeń
Lepkościomierz SVM jest w pełni sprawny jako
samodzielny, kompaktowy instrument w Twoim
laboratorium. Wbudowany komputer wykonuje wszystkie
obliczenia potrzebne do wykonania Twoich pomiarów, a
zintegrowana technologia termostatu Peltiera pozwala
sterować temperaturą bez stosowania łaźni wodnej lub
zewnętrznego termostatu chłodzącego.

Wyjątkowa łatwość obsługi
Lepkościomierz SVM posiada przyjazny dla użytkownika
interfejs, dzięki któremu użytkownik ma 15 parametrów
pomiarowych na wyciągnięcie ręki. Instrument jest gotowy
do użycia natychmiast po wyciągnięciu z opakowania.
Po prostu wstrzyknij próbkę i rozpocznij pomiar. Funkcja
FillingCheck™ sprawia, że obsługa próbek jest łatwa,
wykrywając błędy związane z napełnianiem. Seria
inteligentnych lepkościomierzy SVM nie wykorzystuje
mogących się potłuc kapilar i wymaga minimalnej
konserwacji, przez co ogranicza czas kosztownego
wyłączenia z eksploatacji i ułatwia codzienną pracę.

SVM 2001 — Najbardziej ekonomiczny
lepkościomierz kinematyczny

SVM 3001 — Lepkościomierz o szerokim zakresie
pomiarowym zapewniający niezrównaną elastyczność
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Zgodność z normami ASTM D396, D975, D3699, D6158, D6823, D7467,
D8029 oraz wieloma innymi

SVM 2001

-- Zgodność z wymaganiami ASTM, automatyczne pomiary lepkości wykonywane niewielkim
wysiłkiem i po przystępnej cenie
-- Zakres temperatur od +15°C do +100°C
-- Prosta obsługa bez rozlanych substancji lub potłuczonego szkła.
-- Dostęp do celi pomiarowej bez użycia narzędzi umożliwiający wygodne czyszczenie
-- Najwyższa wydajność ekonomiczna dzięki niewielkiemu zużyciu próbek, rozpuszczalników i energii
-- Gotowość do użycia natychmiast po wyciągnięciu z opakowania

Zgodność z normami ASTM D396, ASTM D975, ASTM D1655, D2880, D3699, D6158, D6751,
D6823 oraz wieloma innymi.

SVM 3001

-------

Jeden instrument do wszystkich próbek – od paliwa do silników odrzutowych po woski
Brak konieczności wymiany kapilar
Najszerszy zakres temperatur (od -60°C do +135°C).
Schładzanie do temperatury -20°C bez zewnętrznego termostatu
Niezwykle szybkie chłodzenie i ogrzewanie (do 20°C/min)
Szybki skan temperaturowy dostarczający informacji na temat zachowania próbki w
zależności od temperatury
-- Funkcja FillingCheck™ do wykrywania pęcherzyków powietrza powodowanych przez
nieprawidłowe napełnianie (zgodnie z wymaganiami ASTM D4052)

SVM 3001 Cold Properties — Twoje uniwersalne
rozwiązanie do zastosowań w niskich temperaturach

SVM 4001 — Poznaj podwójną moc
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Zgodność z normami ASTM D1655, D2880, D7566, DEF STAN 91-091, AFQRJOS,
D396, D975, EN ISO 16896 oraz wieloma innymi

SVM 3001 Cold Properties

-- Określanie lepkości kinematycznej, gęstości, temperatury mętnienia i temperatury zamarzania za
jednym pomiarem
-- Określanie temperatury przy 12 cSt (graniczna temperatura lepkości) w celu zapewnienia
bezpiecznej pracy silników lotniczych
-- Doskonała sprawność niezależnie od warunków temperaturowych
›› Schładzanie do temperatury -20°C bez zewnętrznego termostatu
›› Schładzanie do -60°C bez stosowania metanolu
-- Szybki skan temperaturowy na potrzeby określenia właściwości dotyczących pompowalności paliw
-- Czyszczenie i osuszanie w ujemnych temperaturach bez pośrednich faz ogrzewania

Zgodność z normami ASTM D6158, D6823, D7467, D8029, D396, D975,
D3699 oraz wieloma innymi

SVM 4001

-- Najszybsze określanie wskaźnika lepkości (metodą VI) zgodnie z normą ASTM D2270 przy użyciu
próbki o najmniejszej objętości
-- Innowacyjna konstrukcja z dwoma celami do równoczesnych pomiarów lepkości kinematycznej i
gęstości w dowolnych dwóch temperaturach w zakresie +15°C i +100°C, np.
›› 40°C i 100°C przy określaniu wskaźnika lepkości olejów bazowych i mieszanek smarowych
›› 50°C i 100°C przy określaniu lepkości ciężkich olejów opałowych
›› 15°C przy określaniu gęstości i 40°C przy określaniu lepkości olejów opałowych
-- Wygodna ekstrapolacja temperatury lepkości zgodna z wymaganiami normy ASTM D341

Nasze rozwiązania dla wymagających badań

Dane techniczne
SVM 2001
Ochrona patentowa

Usprawnij pomiary w niskiej temperaturze
-- Zestaw do przygotowania powietrza zapobiega skraplaniu i
zanieczyszczeniu próbek
-- Zoptymalizowany przepływ pracy dzięki automatycznemu
podajnikowi próbek

Zwiększ Twoją produktywność pomiarów olejów w eksploatacji
-- Lepkościomierz SVM 2001 jest stworzony do najszybszego i
najprostszego wykonywania pomiarów lepkości kinematycznej przy
najniższych kosztach eksploatacji.
-- Podgrzewana magnetyczna pułapka do usuwania cząstek
ferromagnetycznych z olejów w eksploatacji

Wykonuj w łatwy sposób pomiary próbek substancji o
wysokiej lepkości
-- Wyposażenie do dozowania próbki na gorąco umożliwia łatwy
pomiar próbek o wysokiej temperaturze topnienia lub krzepnięcia,
np. wosków, olejów opałowych lub paliw ciężkich (dostępne dla
lepkościomierza SVM 2001 i SVM 3001)
-- Alternatywa: Podgrzewany podajnik próbek Xsample 610 do
automatycznego napełniania pojedynczej próbki i czyszczenia lub
Xsample 630 do obsługi do 36 próbek i pracy w temperaturze
do 95°C (dostępny dla lepkościomierza SVM 2001, SVM 3001 i
SVM 4001)

Dowiedz się więcej o swojej próbce: określ skład na bazie węgla
-- Połącz lepkościomierz z refraktometrami z serii Abbemat
Anton Paar do ustalenia składu na bazie węgla i rozkładu węgla
zgodnie z odpowiednio normą ASTM D2140 i D3238
-- Wszystkie wyniki są obliczane automatycznie i wyświetlane na
ekranie SVM w przeciągu kilku minut.
-- Wszystkie badania wykonywane z zastosowaniem jednej gotowej
konfiguracji oraz wygodnego napełniania i czyszczenia

Zakres temperatury

SVM 3001

SVM 3001
Cold Properties

SVM 4001

AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556, AT516302 (B1), CN105628550
+15 °C do +100 °C

-60 °C do +135 °C

-60 °C do +100 °C

Zakres lepkości

0.2 mm²/s to 30 000 mm²/s

Zakres gęstości

0,6 g/cm3 do 3 g/cm3

+15 °C do +100 °C

Powtarzalność lepkości*

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Odtwarzalność lepkości*

0,35 %

0,35 %

0,35 %

0,35 %

Powtarzalność gęstości*

0,0002 g/cm³

0,00005 g/cm³

0,00005 g/cm³

0,00005 g/cm³

Odtwarzalność gęstości*

0,0005 g/cm³

0,0001 g/cm³

0,0001 g/cm³

0,0001 g/cm³

Powtarzalność temperatury
mętnienia:

<0,5 °C

Odtwarzalność temperatury
mętnienia:

<2,5 °C

Powtarzalność temperatury
zamarzania:

<0,5 °C

Odtwarzalność temperatury
zamarzania:

<1,3 °C

Powtarzalność temperatury

0,005 °C (0,009 °F)

0,005 °C (0,009 °F)

0,005 °C (0,009 °F)

0,005 °C (0,009 °F)

Odtwarzalność temperatury

0,03 °C (0,054 °F)
od 15 °C do 100 °C

0,03 °C (0,054 °F)
od 15 °C do 100 °C
0,05 °C (0,09 °F) poza tym
zakresem

0,03 °C (0,054 °F)
od 15 °C do 100 °C
0,05 °C (0,09 °F) poza tym
zakresem

0,03 °C (0,054 °F)
od 15 °C do 100 °C

Metody testowe

ASTM D7042, EN 16896

ASTM D7042, EN 16896
ASTM D4052, ISO 12185

ASTM D7042, EN 16896
ASTM D4052, ISO 12185

ASTM D7042, EN 16896
ASTM D4052, ISO 12185

Obsługiwane klasy precyzji

ultraszybki, szybki, precyzyjny

ultraszybki, szybki, precyzyjny
i ultraprecyzyjny

ultraszybki, szybki, precyzyjny
i ultraprecyzyjny

ultraszybki, szybki, precyzyjny
i ultraprecyzyjny

Min./typowa objętość próbki (ml)

1,5 ml / 5 ml

1,5 ml / 5 ml

1,5 ml / 5 ml

2,5 ml / 6 ml

Min./typowa objętość
rozpuszczalnika

1,5 ml / 6 ml

1,5 ml / 6 ml

1,5 ml / 6 ml

2,5 ml / 10 ml

Maksymalna wydajność
przetwarzania próbek

30 próbek na godzinę

Termostatowanie za pomocą
modułu Peltiera

Zaprojektowany z myślą o
stałej temperaturze

Opcjonalna automatyzacja

Bez ogrzewania: Jedna strzykawka (2, 5 lub 10 ml) lub 45 fiolek o obj. 35 ml albo 71 fiolek o obj. 12 ml
Z ogrzewaniem: 36 fiolek (12 ml) lub napełnianie pojedynczych próbek (od fiolki o poj. 12 ml)

Części wchodzące w kontakt
z próbkami

Wewnątrz instrumentu: miedź, tytan, stal nierdzewna A4, Inconel®

O-ringi mogące stykać się z
próbką

Viton® Extreme

Pamięć danych

Wyniki 1000 pomiarów

Interfejs HID (Human Interface
Device)

Ekran dotykowy, opcjonalna klawiatura, mysz i czytnik kodów paskowych 2D

Złącza

4 x USB (2.0 full speed); 1 x Ethernet (100 Mbit); 1 x magistrala CAN ; 1 x RS-232; 1 x VGA

Zasilanie

AC 100 V do 240 V; 50 Hz do 60 Hz; maks. 250 VA

Warunki otoczenia

15°C do 35°C (59°F do 95°F), maks. wilgotność względna: 80% bez kondensacji

Masa netto | Masa transportowa

15,9 kg/20,5 kg

Wymiary (szer. × gł. × wys.)

33 cm x 51 cm x 23,1 cm (13 in x 20 in x 9,1 in)

Zgodność z obowiązującymi
przepisami

Oznaczenie CE, dyrektywa ws. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN 61326-1, dyrektywa niskonapięciowa (LVD) EN
61010-1, dyrektywa ws. ograniczenia zużycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

Szczególne cechy

Opcjonalnie: Automatyczna
metoda VI
, automatyzacja

24 próbek na godzinę
Zaprojektowany z myślą
o szybkim ogrzewaniu/
chłodzeniu w szerokim
zakresie

Kalrez® Spectrum 0040

17,6 kg/22,2 kg

Automatyczna metoda VI,
przeliczenia API,
skany temperaturowe,
FillingCheck™ Opcjonalnie:
Kontr-chłodzenie,
automatyzacja, opcjonalna
możliwość rozbudowy przy
wykorzystaniu refraktometrów
Abbemat

Zaprojektowany z myślą
o szybkim ogrzewaniu/
chłodzeniu w szerokim
zakresie

Kalrez® Spectrum 0040

18,0 kg/22,6 kg

Automatyczna metoda VI,
przeliczenia API,
skany temperaturowe,
FillingCheck™ Opcjonalnie:
Kontr-chłodzenie,
automatyzacja

Zaprojektowany z myślą o
dokonywaniu równoczesnych
pomiarów w dwóch
dowolnych temperaturach w
określonym zakresie

Viton® Extreme

17,8 kg/22,4 kg

Dwie cele pomiarowe do
równoczesnych pomiarów
lepkości i gęstości w dwóch
różnych temperaturach
z określonego zakresu,
metoda VI, przeliczenia API,
FillingCheck™. Opcjonalnie:
Automatyzacja, możliwość
rozbudowy przy użyciu
refraktometrów Abbemat

*Potwierdzone w punktach działającej adjustacji, lub w punktach korekcji kalibracji, nie uwzględniając niepewności norm. Nadaje się do pomiarów idealnych warunków pomiarowych i warunków
próbek w zakresie adiustacji. SVM (EM13411996), Stabinger Viscometer (WO1232458, EM12708863), FillingCheck (EM006834725)
Wszystkie dane odnoszą się do urządzeń samodzielnych. O dalsze informacje zapytaj przedstawiciela Anton Paar.
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