Modüler Kompakt
Reometre Serisi

MCR
Product name
Evolution

MCR: Geleceğe
uyumlu
reometreniz

Pazar liderinden reometreler
Dünya çapında 10.000'den fazla
kurulum
15 reometre modeli

Pazar lideri Anton Paar'ın MCR
reometre serisi tek ama en önemli
şeyi sunar: geniş seçim aralığı.
Şu anki veya gelecekteki reolojik
gereksinimleriniz ne olursa olsun
– modüler düzene dayalı olarak
MCR reometreniz, rutin kalite
kontrolden en üst düzeydeki
Ar-Ge uygulamalarına kadar
ihtiyaçlarınızı verimli ve rahat bir
şekilde karşılamak için adapte edilir
ve genişletilir. Piyasadaki en büyük
portföyden seçim yapın.
BIR MCR REOMETRESINE YAPILAN YATIRIM,
UZUN SÜREDIR DEVAM EDEN TEKNOLOJIYE VE
SONSUZ OLANAKLARA HER ZAMAN GÜVENLI
BIR YATIRIMDIR.

DAHA FAZLA BILGI

www.anton-paar.com/
apb-rheometers
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Rakamlarla MCR

3 0 ' D A N FA Z L A Ş U B E , T Ü M
D Ü N YA D A N I T E L I K L I D E S T E K
SAĞLAR



25 YILI AŞKIN EC MOTOR
TEKNOLOJISI
D Ü N YA Ç A P I N D A 1 0 . 0 0 0 ' D E N
FA Z L A K U R U L U M

MCR, dünya çapında en çok
kullanılan reometredir. MCR
reometrelerinden son derece
memnun olan binlerce kullanıcı,
en başından beri bizimle birlikte
olmuştur ve MCR'lerini onlarca
yıldır kullanmaktadır. Dünyanın
her yerinde cihazlarımız Ar-Ge ve
akademinin yanı sıra endüstriyel
laboratuvarlarda kullanılmaktadır
ve boya ve kaplamalar,
polimerler, gıda, otomotiv sıvıları
ve petrokimyasallardan yapı
malzemelerine, yapıştırıcılara ve
çok daha fazlasına kadar çeşitli
maddeleri ölçmektedir.

15 REOMETRE MODELI VE
2 0 0 ' D E N FA Z L A A K S E S U A R
A R A S I N D A N S E Ç I M YA P I N

Piyasadaki en geniş portföye
sahibiz. Bu, size reolojik
karakterizasyon alanında sonsuz
olanaklar sunan 200'den fazla
farklı aksesuarla birleştirilebilen
15 farklı reometreyi içerir. Her
bir aksesuar, reometrenin
kapasitesini arttırır ve yıllar sonra
bile kolayca değiştirilebilir veya
eklenebilir.

Reolojik araştırmalarınız en
yüksek ölçüm hassasiyetini
gerektirir. Bunu başarmak için,
MCR'nin entegre bir normal
kuvvet sensörlü EC motoru
(Kalıcı Mıknatıslı Senkron
Motor), uzatılmış bir koldaki
tek bir insan saçının yüküyle
karşılaştırılabilecek 0,0005
µNm'ye kadar olağanüstü
düşük tork yeteneklerine
sahiptir. Bizler, 25 yılı aşkın bir
süre önce bir reometrede EC
motoru kullanan ilk şirkettik.
Bu motor, daha önce hayal
bile edilemeyen ve bugün
halen rakipsiz olan hassasiyet
değerlerine ulaştı.

K R I T I K PA R Ç A L A R I N
%97'SI KURUM IÇINDE
ÜRETILMIŞTIR VE TEKLIF
ÜZERINE ÖZELLEŞTIRME
GERÇEKLEŞTIRILIR

Anton Paar'da kaliteyi
çok ciddiye alıyoruz.
Reometrelerimiz, tüm kritik
mekanik parçaların %97'den
fazlasının kurum içinde
üretilmesiyle Avusturya'daki
merkezimizde yapılmaktadır.
Bu, daha sonraki bir tarihte
parça veya aksesuarlara ihtiyaç
duymanız durumunda güvenli
bir tedarik sağlar. Üretim
tesislerimiz, her yıl ciromuzun
%20'sini yatırdığımız Ar-Ge'nin
kapı komşusu olduğundan, özel
uygulamalarınız için de ürünler
özelleştirebilir ve geliştirebiliriz.
Özel gereksinimleriniz hakkında
bizimle iletişime geçin.

Anton Paar, 1922'de Graz'da
(Avusturya) tek kişilik bir makine
mağazası olarak başladı ve şu
anda 3.400'den fazla çalışanı
ve 30'dan fazla şubesi ve çok
sayıda sorumlu ortaktan oluşan
dünya çapında bir servis ağı
bulunmaktadır. Bu, sisteminizde
bir uzmanın her zaman
yakınınızda olduğu anlamına
gelir. Aklınıza gelebilecek
herhangi bir reolojik soruyu
yanıtlamak için ilk tercihiz.
Mükemmel hizmet ve destek
konusundaki itibarımızla gurur
duyuyoruz ve güvenilir ortağınız
olmayı dört gözle bekliyoruz.
Test tanımları hakkında tavsiye
almak veya bir ölçüm problemini
çözmek için farklı yaklaşımları
tartışmak için bizi arayın.
Uzmanlarımız sadece bir telefon
uzağınızda; kendi dilinizde
ve ücretsiz olarak yardımcı
olmaktan mutluluk duyarlar.

Anton Paar hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin:

www.anton-paar.com/apb-company
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19
95
İ L K D E FA YA P I L A N , B E N Z E R S I Z
REOMETRE YENILIKLERINDEN IYI BIR
SEÇIM:

En iyi
şimdi
daha iyi

1995

- UDS 200 ile EC motor ve modüler reometre
konsepti
- Tek bir reometrede kontrollü gerilim, kayma hızı
ve gerinim
- QuickConnect bağlantısı
1996

- Normal kuvvet sensörü prensibi
(US Pat. 6167752, 1996)
1999

- Peltier başlık
(US Pat. 6571610, 1999) ve silindir sıcaklık
kontrolü (US Pat. 6240770, 1999)
- Direkt gerinim osilasyonu (DSO, TruStrain™)
- Otomatik ölçüm için otomatik örnek değiştirici
2004

- Eşsiz ve halen rakipsiz özellikler: Toolmaster™
(US Pat. 7275419, 2004), TruGap™
(US Pat. 6499336, 2000)
- 1.000 °C'ye kadar ölçümler için CTD 1000
- Triboloji için kurulumlar
- Yüksek iş hacimli reometre (HTR)

20
21

2011

- Örnek sıcaklık dengeleme süresinin tespiti için
T-Ready™ (US Pat. 8904852, 2011)
2012

- 1.000 bara kadar Basınç Hücresi
2014

- Nem seçeneği (AT Pat. 531661, 2012)
2015

- Toz Akış Hücresi (US Pat. 10031057, 2015)
2016

- Giriş seviyesi reometreleri, MCR 72 ve MCR 92,
tamamen yeni bir cihaz kategorisi
- TruRay (EP Pat. 3220127, 2016), SafeGap
(US Pat. 10180381, 2016) ve  hava soğutmalı
Peltier başlık
2018

- MCR 702 MultiDrive DMA, aynı zamanda
dinamik bir mekanik analizör olan bir reometre
(US Pat. 9574983, 2015)
2019

- Toz Kayma Hücresi

Misyonumuz asla tamamlanmaz.
Her zaman sınırları zorluyoruz.
25 yıldan fazla bir süredir
portföyümüzü, en önemli inovasyon
destekçimiz olan SİZ çok değerli
müşterimiz ve reometre kullanıcımız
ile yakın işbirliği içinde sürekli
olarak genişlettik. Şimdi yeni
MCR Evolution serisini sunmaktan
gurur duyuyoruz: Sizi ve bilimsel
işinizi bir adım ileriye götürecek
sonuçlar almanızı sağlayan
reometreler.

MCR
Evolution –
Yenilikler


Aşırı sıcaklıklarda bile (-160 °C ila +1.000 °C), ölçüm sistemlerinin mümkün
olan en kolay şekilde tek elle bağlanması ve ayrılması: Yeni hızlı bağlantı
mekanizması



En kompakt reometre modelimizle düşük viskoziteli örnekleri bile hassas bir
şekilde ölçün: MCR 102e ile daha yüksek hassasiyet (7,5 nNm ila 2 nNm)



Vakum odasına hazır: MCR 702e Space MultiDrive, inert gazlı (azot, argon)
bir vakum odasında çalıştırılabilen tek reometredir.



Düşük torklu uzun süreli ölçümler için bile kararlı sonuçlar: MCR 302e'den
başlayarak EC motor içinde geliştirilmiş termal yönetim



Örnek işleme ve aksesuar değişimi için daha fazla alan: MCR 302e'nin
uzatılmış çalışma yüksekliği



Son derece tekrarlanabilir sonuçlar: Piyasadaki
düzeltme aynasına sahip tek cihaz



En kısa zaman ölçeklerinde bile herhangi bir örnek davranış değişikliğinin
tespiti: Her ölçüm noktası için 1 ms'ye kadar tekrarlanabilir süre



İlaç uygulamaları için tam uyumluluk: RheoCompass yazılımı için en iyi ilaç
paketini alırsınız (21 CFR Bölüm 11, ALCOA+ uyarınca tam veri bütünlüğü)
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Piyasadaki
en geniş...

...reometre portföyünden
seçim yapın
MCR 102e

MCR 702e MultiDrive

E N K O M PA K T E V O L U T I O N R E O M E T R E M O D E L I : Q C T E S T I V E
R E O L O J I K Ü R Ü N G E L I Ş T I R M E D Ü N YA S I N A G I R I Ş B I L E T I N I Z .
G E L E C E K T E K I T Ü M G E R E K S I N I M L E R I N I Z E U YA C A K Ş E K I L D E
GÜNCELLENEBILIR.

GELIŞMIŞ REOLOJIK ARAŞTIRMA VE DMA IÇIN ÜST DÜZEY
REOMETRE VE BILIMSEL REFERANS: BIR REOMETRE, IKI
TA H R I K Ü N I T E S I , T Ü M Ç A L I Ş M A M O D L A R I .

- 2 nNm'den 200 mNm'ye kadar tork aralığı
- 50 N'ye kadar normal kuvvet ölçümleri
- Örnek uyarlamalı kontrolörler (TruStrainTM, TruRateTM)
isteğe bağlı olarak mevcuttur

MCR 302e
ÇOK

ÇO

K

EN

SA

TA N

S AY G I N , E V R E N S E L V E E N Ç O K S AT I L A N R E O M E T R E .
GELIŞMIŞ KALITE KONTROL TESTLERI VE REOLOJIK
A R A Ş T I R M A L A R I Ç I N PA Z A R A R E F E R A N S . Ş U A N D A K I V E
G E L E C E K T E K I T Ü M I H T I YA Ç L A R I N I Z A U YA R .

0,5 nNm'den 230 mNm'ye kadar tork aralığı
İkinci bir EC sürücü veya lineer sürücü ile yükseltilebilir
Yüksek kayma uygulamaları için maksimum 6.000 rpm hız
Çalışma modları: CMT, SMT, zıt yönlerde hareket

MCR 702e Space MultiDrive

TA N 

EN

SA

-



- 0,5 nNm'den 230 mNm'ye kadar tork aralığı
- Yüksek torklarda bile uzun süreli ölçümler için motor ve yatağın aktif
termal yönetimi
- Örnek uyarlamalı kontrolörler (TruStrainTM, TruRateTM) dahil
- Örnek işleme ve aksesuar değişimi için daha fazla alan, CTD 1000 ile tam
uyumluluk

REOMETRE DESTEK PLAKASININ
A LT I N D A V E C I H A Z I N H E R I K I T A R A F I N D A
BENZERSIZ, MAKSIMIZE EDILMIŞ BIR ÇALIŞMA ALANI
S A Ğ L A M A K I Ç I N TA S A R L A N D I .

- 0,5 nNm'den 230 mNm'ye kadar tork aralığı
- Ek cihazlarla kombinasyon için uygundur, ör. konfokal mikroskop
- İnert gaz atmosferi (nitrojen, argon) kullanıldığında bile vakum odasına
hazır

FRS FIRIN REOMETRESI

MCR 502e Power

Ek MCR cihazları

ÖZEL UYGULAMALAR IÇIN BENZERSIZ ÖZELLIKLERI ILE
E N G Ü Ç L Ü R E O M E T R E M O D E L I , ö r . A S F A LT K A R I Ş I M L A R D A
YORULMA TESTLERI.

R E O L O J I D Ü N YA S I K A P S A M L I D I R V E G E N E L L I K L E Z O R L U
ÖLÇÜM GÖREVLERI IÇIN ÖZEL CIHAZ ÇÖZÜMLERI
GEREKTIRIR.

- Maksimum tork 300 mNm
- 70 N maksimum normal kuvvet
- Yüksek torklarda bile uzun süreli ölçümler için motor ve yatağın aktif
termal yönetimi
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-

Hızlı ve kolay reolojik ölçümler için MCR 72 ve MCR 92
SmartPave reometresi asfalt endüstrisi için tasarlanmıştır
"Fırın reometresi" FRS, 1.730 °C'ye kadar örnek sıcaklıklarını işler
Otomatik reometre HTR robotik bir kol ile çalıştırılır
DSR reometre başlığı prosesinize entegre edilebilir veya özelleştirilmiş bir
reometre sistemi oluşturmak için kullanılabilir

9

MCR Evolution Serisi
Son derece gelişmiş özellikler
İŞINIZI ELLERINIZDEN ALIR:
BENZERSIZ MOTOR VE ÖRNEĞE
U YA R L A N A B I L I R K O N T R O L Ö R
TEKNOLOJISI

MCR Evolution serisi 25 yıllık
araştırma, geliştirme ve sürekli
iyileştirme üzerine kurulmuştur.
Bu, reometrinin sınırlarını zorlayan
teknolojiyle sonuçlanmıştır. Örneğin,
EC motorun yüksek hassasiyetli hava
yatağı, entegre normal kuvvet sensörü
ve yüksek çözünürlüklü optik kodlayıcı
ile kombinasyonu şimdiye kadarki en
düşük torklarda reolojik ölçümlere izin
verir.
Rotasyonda (TruRate™) ve salınımda
(TruStrain™) ölçüm için örneğe
uyarlanabilir benzersiz kontrolörler,
hız ve doğruluğun mükemmel
kombinasyonuyla "kutudan çıkar
çıkmaz" tüm örneklerin ve ölçümlerin
% 99'u için çalışır; zamandan
ve sinirlerden tasarruf edin ve hatta
aynı anda daha iyi veriler elde edin!

2 0 0 ' D E N FA Z L A A K S E S U A R L A
MCR'NIZI ÖZELLEŞTIRIN

Şu anki veya gelecekteki reolojik
uygulamalarınız ne olursa olsun
– reometrelerimiz, ihtiyaçlarınızı
karşılamak üzere hızla ve
kolayca adapte edilir. Bu esneklik
sayesinde, reoloji incelemeleri
hakkındaki bilimsel yayınlarda en
fazla atıf yapılan cihazlardır. Geniş
yelpazedeki sıcaklık aksesuarları,
-160 °C ila +1.000 °C arasındaki
sıcaklıkları uygulamanıza ve kontrol
etmenize olanak tanır. Reometrenin
yeteneklerini genişletmek için
uygulamaya özel geniş bir aksesuar
yelpazesi mevcuttur.
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HER BILEŞENDE VE HER IŞ ADIMINDA MÜKEMMELLIK

Alanında on yıllarca çalıştıktan sonra, olağanüstü reolojik analiz için neyin
gerekli olduğunu anlıyoruz. Bu bilgiyle, sorunsuz ve akıllı bir bütünün parçası
olacak şekilde her bileşeni tasarladık ve her kullanım adımını oluşturduk:



Patentli Toolmaster™ teknolojisi, ölçüm sistemlerini ve aksesuarları
otomatik olarak tanır, ilgili tüm parametreleri hata riski olmadan
yazılıma aktarır ve bir sonraki örneği yüklerken zamandan tasarruf
etmek için zero-gap (sıfırlama) konumunu saklar.



QuickConnect bağlantısı sayesinde ölçüm sistemleri tek elle, bir
saniye içerisinde değiştirilebilmektedir.



T-Ready™, örnek veriminizi artırır ve örnek sıcaklık dengesini gerçek
zamanlı olarak algılayarak ölçüm hatalarını önler.



TruGap™ özelliği, gerçek ölçüm aralığı tespit eder ve oda sıcaklığı
değiştiğinde bile doğru aralık ayarlarını gerçek zamanlı olarak sağlar.



Düzeltme aynası size kör noktalar olmadan örneğin 360° görünümünü
verir, örnek hazırlama hatalarını engeller ve böylece yüksek ölçüm
tekrarlanabilirliğini destekler.



Çelik çerçeve mekanik ve termal rijitlik için optimize edilmiştir ve
burulma ve eksenel uyumu en aza indirir. Bu, seramik ve metal gibi en
rijit örneklerin bile ölçümüne izin verir.



Stantta yer alan kaldırma motoru, aralık ayarının hassas biçimde
yapılmasını sağlarken aynı zamanda sıcaklık ve normal kuvvetle ilgili
aralık değişikliklerini otomatik olarak telafi eder.



Cihaz ekranı, örnek hazırlama süresini en aza indirmek için yazılımın
uzaktan kontrolünü sağlar.



Açık tasarım, kolay ve hızlı örnek yerleştirme ve kenar temizliğine
olanak sağlamaktadır.
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MCR 702e MultiDrive ve
MCR 702e Space MultiDrive
İleri özellikler

MCR 702e MultiDrive ve MCR 702e Space MultiDrive, tek bir cihazda iki sürücü
ünitesine erişmenizi sağlar. Her ikisi de ölçüm hassasiyeti üzerinde herhangi bir
sınırlama olmaksızın tüm test modlarını, ölçüm sistemlerini, aksesuarları ve sıcaklık
cihazlarını kapsar.
MCR serisinden bilinen tüm özellikleri içeren bu cihazlar, reoloji, dinamik mekanik
analiz ve diğer karakterizasyon yöntemleri ile en karmaşık araştırmalara olanak tanır.

ÖLÇÜM

HAREKET

TEK REOMETRE, TÜM
REOLOJIK ÇALIŞMA MODLARI

MCR 702e MultiDrive, Kombine
Motor Transdüseri (CMT)
modunda bir EC motoruyla veya
Ayrı Motor Transdüseri (SMT)
modunda iki EC motoruyla
çalışmanıza olanak tanır.
SMT modunda, bir motor
yalnızca tork transdüseri
olarak çalıştırılırken diğer
motor yalnızca sürücü birimi
olarak kullanılır. Bu sayede
ölçümün geçişli düzeninde
bile (ör. gerilim relaksasyonu,
başlangıç kayması) ve salınımlı
ölçümlerde geniş aralıktaki genlik
ve frekansta en saf reolojik
sonuçları elde edebilirsiniz.
CMT modunu kullanarak
motorun gerçek zamanlı
konum kontrolünü (TruStrain™)
kullanabilir veya kapsamlı
aksesuar yelpazesiyle birlikte
"klasik" gerilme kontrollü
testler gerçekleştirebilirsiniz.
Bu kurulumla, en geniş
reolojik uygulama yelpazesini
kapsayabilirsiniz.
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DAHA ÖNCE
DÜŞÜNÜLEMEYEN
UYGULAMALAR IÇIN CIHAZ
ZIT YÖNLERDE HAREKET
MODU ILE MALZEME
KARAKTERIZASYONUNUN
S I N I R L A R I N I Z O R L AY I N

Zıt yönlerde hareket modunda,
iki EC motoru ters yönlerde
dönebilir veya salınabilir.
Bu, mikroskop kullanılarak
kesilmiş bir örnek içindeki
yapıların gelişmiş optik analizi
için kullanılabilen sabit bir
durma düzlemi oluşturur. Bu
mod, reometrenin maksimum
ulaşılabilir dönüş hızını 6.000
rpm'ye kadar iki katına çıkarır, bu
da yüksek kayma uygulamaları
için kayma hızı aralığını
genişletmeye yardımcı olur.

DINAMIK MEKANIK ANALIZE
HAZIR

MCR'nin modüler konsepti
nedeniyle; gerilim, eğme
veya sıkıştırma modu, sünme
ve sünme düzelme testleri,
relaksasyon testleri ve hatta
termomekanik analizde DMA
gerçekleştirmek için ek bir
alt doğrusal sürücü kolayca
eklenebilir.
Burulmada DMA için üst
rotasyonel sürücü kabiliyeti ile
kurulum, viskoelastik katıların
eksiksiz bir karakterizasyonunu
sağlar.

MCR 702e Space MultiDrive'ın
maksimum çalışma alanı,
aksesuarların kolay kurulumuna
ve gelişmiş malzeme
karakterizasyonuna uygun
ek harici kurulumlarla (ör. bir
konfokal mikroskop) kolay
kombinasyona olanak tanır.
Buna ek olarak, reometrenin ayrı
elektronik kutusu, reometrenin,
inert gaz (nitrojen, argon)
atmosferinde kullanıldığında bile
alanın sınırlı olduğu yerlerde veya
bir laboratuvar vakum odası
içinde kurulmasını sağlar, ör. belli
tehlike düzeyindeki örneklerde
yüksek sıcaklık ölçümleri için.

13

RheoCompass
yazılımı
P I YA S A D A K I E N K A P S A M L I R E O M E T R E YA Z I L I M I

Reometrenizle araştırmak istediğiniz her ne olursa olsun,
RheoCompass yazılımı kullanmak veya adapte etmek için uygun
şablonlar sağlar ve sonuçları analiz etmenize yardımcı olur.
Bu güçlü yazılım, örnek hazırlamadan sonuçların çıktısına kadar
tüm süreci (Test, Analysis ve Report Designer'ları kullanarak)
tamamen otomatik hale getirebilir. Yazılım, örnek hazırlamaya
harcadığınız zamanı en aza indirmek için reometre ekranından
uzaktan kontrol edilebilir.



Rutin kalite kontrol testlerinden bilimsel analizlere kadar tüm zorlukların üstesinden gelir



100'den fazla önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir ölçüm şablonu (uygulamalar)



Sekiz dilde mevcuttur
(İngilizce, Almanca, Çince, Japonca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Lehçe)



Merkezi veritabanı ilgili tüm verileri işler, veri güvenliğini garanti eder ve sunucu/istemci
işlevselliği sağlar



Rutin ve gelişmiş veri analizi için sayısız analiz yöntemi mevcuttur



Laboratuvar bilgi yönetim sistemi (LIMS) ile otomatik veri alışverişi



Denetim izi, elektronik imza ve erişim dahil eksiksiz ilaç paketi



Tam veri bütünlüğü ile GLP/GMP, 21 CFR Bölüm 11,
ve ALCOA+ gibi QM yönetmeliklerine tamamen uygundur.

DEVAMINI OKU

Devamını oku: https://www.anton-paar.com/apb-pharma

www.anton-paar.com/
apb-rheocompass
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DMA sabitleme elemanları

Toz sistemleri

Triboloji sistemleri

Karıştırıcılar

Paralel plaka (PP)

Konik plaka (CP)

Çift aralıklı (DG)

MCR reometreniz sıvılar, katılar, tozlar ve polimerler üzerindeki araştırmalardan
yapıştırıcılara ve çamurlara kadar tüm uygulamalarınıza uygun bir kuruluma
sahiptir. Olağanüstü analiz sonuçları elde etmek için yüzlerce ölçüm geometrisi
arasından seçim yapın ve bunları çok çeşitli sıcaklık cihazları ve uygulamaya özel
aksesuarlarla birleştirin.

Eş merkezli silindir (CC)

Ölçüm
geometrileri
Düşük viskoziteli sıvılar
Viskoelastik sıvılar
DEVAMINI OKU

Eriyikler
Macun benzeri
malzemeler
Jel benzeri malzemeler
Yumuşak katılar

www.anton-paar.com/
apb-geometries

Reaktif sistemleri
Toz
Katılar

BU GELIŞMIŞ ÖZELLIKLERE GÜVENEBILIRSINIZ
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Hatasız: Toolmaster™ teknolojisi

Tek kullanımlık ve dayanıklı: Özel geometriler

Toolmaster (US Pat. 7275419) teknolojisi, ölçüm
geometrilerini ve aksesuarları otomatik olarak tanır,
ilgili tüm parametreleri hata riski olmadan yazılıma
aktarır ve bir sonraki örneği yüklerken zamandan
tasarruf etmek için zero-gap (sıfırlama) konumunu
saklar.

Araştırdığınız maddeler ölçüm geometrisini yeniden
kullanmayı veya temizlemeyi zorlaştırıyorsa (ör. geri
dönüşü olmayan bir sertleştirme işlemi nedeniyle),
tek kullanımlık geometrilerimizi kullanın. Ayrıca sert
kimyasallara ve 1.800 °C'ye kadar sıcaklıklara
dayanıklı geometrilerimiz bulunmaktadır.

Rahat: QuickConnect bağlantısı

Hassas: Entegre sıcaklık sensörü

Ölçüm geometrileri tek elle ve bir saniye içinde
değiştirilebilir. Geometriyi değiştirmek, temizlemek
ve yeniden yüklemek için gerekli zamanı ve çabayı
azaltmak, laboratuvarda daha da verimli çalışmanıza
yardımcı olur.

Entegre sıcaklık sensörleri, reometrenin tork
hassasiyetini etkilemeden örnek sıcaklığındaki en
küçük sapmaların bile belirlenmesini sağlar.

Daha fazla tutuş: Farklı yüzey işlemleri

Sizin için yapıldı: Özelleştirilmiş çözümler

Kumlanmış veya profilli yüzeylere sahip geometriler,
yüzey kaymasını önleyecek ve hassas malzeme
karakterizasyonu için gerekli olan tutuşu garanti
edecektir.

Son derece uzmanlaşmış "Avusturya Malı" üretim
mühendisliğimizden yararlanın: Her tür ölçüm
geometrisini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamaktan
mutluluk duyuyoruz.  
17

Sıcaklık cihazları

BU AKSESUARLARLA HEPSI ARASINDA REOLOJIK ÖLÇÜMLERDEKI EN ÖNEMLI ETKENI KONTROL EDEBILIRSINIZ:
SICAKLIK. 40'TAN FAZLA GENIŞ YELPAZEDE SICAKLIK KONTROL CIHAZLARINDAN ISTEDIĞINIZI TERCIH EDIN
VE GERÇEKTEN DOĞRU REOLOJIK SONUÇLAR IÇIN GEREKEN YÜKSEK HASSASIYETLI SICAKLIK KONTROLÜNE
GÜVENIN.

EK AKSESUARLAR

Düşük sıcaklık seçenekleri
- -160 °C'ye kadar sıvı nitrojen
ile soğutma için Buharlaştırma
Ünitesi
- Sıvı nitrojen olmadan
-90 °C'ye kadar soğutma için
gazlı soğutucu üniteleri

P-PTD 220 VE H-PTD 220

Aktif ısıtma ve soğutma
özelliğinie sahip Peltier sıcaklık
kontrollü cihaz (PTD)
- -50 °C ila +220 °C
- Paralel plaka ve konik plaka
ölçüm geometrileri için uygun
- Tipik uygulamalar: Gıda,
boyalar, kozmetikler,
yapıştırıcılar, bitüm
- Aktif sıcaklık kontrollü başlık
≤0,1 °C'ye kadar en düşük
örnek sıcaklık gradyanlarını
garanti eder
- Gaz ile yıkama (hava veya
inert gaz), düşük sıcaklıklarda
buz oluşumunu ve örnek
bozulmasını önler
- İhtiyaçlarınıza esnek bir şekilde
adaptasyon için modüler vidalı
plakalar
- Net görüntüleme ve örneğin
taşan kısımlarının 360°
temizlenmesi için LED
aydınlatmalı başlık
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C-PTD 200 VE
C-PTD 180/AIR

Aktif ısıtma ve soğutma
özelliğinie sahip Peltier sıcaklık
kontrollü cihaz (PTD)
- -30 °C ila 200 °C
- Eş merkezli silindirler,
çift aralıklı geometriler ve
karıştırıcılar için uygun
- Tipik uygulamalar: Sıvılar,
çözücüler, çözeltiler, bitüm
- Optimize termal transfer
sistemi sayesinde en aza
indirilmiş dikey örnek sıcaklık
gradyanları
- Ek bir sıvı sirkülatörünün
(0 °C ila 180 °C) kullanılmasını
önlemek için hava ile karşı
soğutmalı C-PTD 180/Air
- Ölçü kabının değiştirilmesi
sadece birkaç saniye sürer

P-ETD 400 VE H-ETD 400

Elektrikle ısıtılan sıcaklık cihazı
(ETD)
- -150 °C ila +400 °C
- Paralel plaka ve konik plaka
ölçüm geometrileri için uygun
- Tipik uygulamalar: polimer
eriyikleri, epoksi reçineler
- Aktif sıcaklık kontrollü başlık
örnek sıcaklık gradyanlarını en
aza indirir
- Gazlı yıkama (hava veya inert
gaz), düşük sıcaklıklarda
buz oluşumunu ve örnek
bozulmasını önler

CTD 600 MDR

PTD 180 MD

Konveksiyon sıcaklık cihazı (CTD
fırın)
- -160 °C ila +600 °C
- Her türlü ölçüm geometrisine
uygun
- Tipik uygulamalar: Polimer
eriyikleri ve katılar, epoksi
reçineleri, güçlendirilmiş
malzemeler, filmler ve fiberler

MultiDrive konfigürasyonları için
Peltier sıcaklık kontrollü cihaz
(PTD)
- -20 °C ila +180 °C
- Paralel plaka, konik plaka, eş
merkezli silindir ve çift aralıklı
ölçüm geometrileri için uygun
- Tipik uygulamalar: Gıda, boya,
ilaç, kozmetik

- Doğru ve homojen örnek
sıcaklığı sağlamak için yenilikçi
3D metal baskı ile yapılan oda
- Düşük işletme maliyetleri ve
düşük torklarda bile hassas
ölçümler için düşük (inert) gaz
tüketimi
- Entegre LED örnek aydınlatma
ve dijital göz kamera seçeneği

- Azaltılmış sıcaklık gradyanları
için termal bağlantılı başlık
- Zorlamalı gaz konveksiyonu
yoktur - düşük viskoziteli ve
viskoelastik sıvılar için optimize
edilmiştir
- Optoelektronik sensör
teknolojisi ile gerçek örnek
sıcaklığının belirlenmesi

Solvent tutucular ve kapakları
- Solvent buharlaşmasını en aza
indirin
- Uçucu örneklerin tekrar
üretilebilir ölçümleri
- Temizleme gazı seçenekleri
Tek kullanımlık seçenekler
- Temizlik zor olduğunda
uygundur
- Üst ve alt geometriler için
kullanılabilir
Daldırma seçenekleri
- Akışkan ortamlarından güçlü
bir şekilde etkilenen örnek
özelliklerinin karakterizasyonu
için

SIVI SICAKLIK KONTROL CIHAZI

P E LT I E R S I C A K L I K K O N T R O L Ü

ELEKTRIKLI SICAKLIK KONTROLÜ

KONVEKSIYON SICAKLIK KONTROLÜ

S I R K Ü L A S Y O N S I V I S I I L E I S I T M A V E S O Ğ U T M AYA
D AYA L I U Y G U N M A L I Y E T L I S I C A K L I K K O N T R O L
ÇÖZÜMLERI; ODA SICAKLIĞI ARALIĞINI
KAPSAR.

2 2 0 ° C ' Y E K A D A R P E LT I E R Ö Ğ E L E R I N I
K U L L A N A R A K I S I T M A V E S O Ğ U T M AYA D AYA L I
K O M PA K T V E K O L AY K U R U L A B I L E N S I C A K L I K
CIHAZLARI.

YÜKSEK SICAKLIKLARDA BILE UYGUN SICAKLIK
K O N T R O L Ü I Ç I N B A S I N Ç L I H AVA N I N V E YA S U Y U N
ELEKTRIKLE ISITILMASI VE SOĞUTULMASINA
D AYA L I H I Z L I S I C A K L I K C I H A Z I .

H AVA V E YA G A Z I N V E R A D YA S Y O N U N
Z O R L A M A L I K O N V E K S I Y O N U N A D AYA N A N E N
ESNEK SICAKLIK CIHAZI.

- -40 °C ila +180 °C sıcaklık aralığı
- Paralel plaka, konik plaka, eş merkezli silindir ve çift aralıklı
ölçüm geometrileri ve karıştırıcılar için sıcaklık cihazları
- Çok düşük viskoziteye sahip sıvıların ölçümü için XL modeli
mevcut

- -50 °C ila +220 °C benzersiz sıcaklık aralığı
- Mevcut tüm ölçüm sistemleri için cihazlar
- Ek düşük sıcaklık seçeneklerine ihtiyaç
duymadan aktif soğutma
- Hava soğutmalı Peltier sistemleri mevcuttur (sıvı sirkülatörü
gerekmez)

- -150 °C ila +400 °C sıcaklık aralığı
- Paralel plaka, konik plaka, eş merkezli silindir ve çift aralıklı
ölçüm geometrileri ve karıştırıcılar için sıcaklık cihazları
- Minimum sıcaklık gradyanları için ek ısıtmalı başlıklar

- -160 °C ila +1.000 °C sıcaklık aralığı
- Tüm ölçüm sistemlerine uygun modüler konfigürasyon
- Hava vortekslerini veya örnekleri kurutmayı önlemek için en
düşük gaz akış hızları
- Benzersiz Peltier sıcaklık kontrollü fırın mevcuttur (CTD 180 HR)

Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-tc-fluid

Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-tc-peltier

Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-tc-electrical

Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-tc-convection
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Yapı analizi ve Reo-Optik için aksesuarlar

REOMETRI VE YAPI ANALIZININ BIRLEŞIMI, SIZE MAKROSKOPIK "BÜYÜK RESIM"IN YANI SIRA EN KÜÇÜK MIKRO
YAPI DEĞIŞIKLIKLERIYLE ILGILI BILGILERI BIR KEREDE SAĞLAR VE ÖRNEĞINIZIN DAVRANIŞINI TAMAMEN
ANLAMA YOLUNDA BÜYÜK BIR ADIM ATMANIZI SAĞLAR.

RAMAN VE IR
SPEKTROSKOPISI

REOOPTIK ARAÇ KUTUSU

- Reo-mikroskopi, konfokal
mikroskopi, Raman ve IR
spektroskopisi, UV kürleme,
Polarize Işık Görüntüleme,
SALS ve özelleştirilmiş
sistemler için aynı evrensel
sıcaklık cihazlarını kullanmanızı
sağlar.
- Mevcut ve gelecekteki
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak
ölçüm olanaklarının modüler
ve maliyet tasarruflu bir şekilde
yükseltilmesi
- Diğer optik aksesuarlara geçiş
yalnızca minimum kurulum
süresi gerektirir
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DURMA DÜZLEMI
MIKROSKOBU
REO-MIKROSKOPI

- Reolojik ölçümler sırasında
örneğin iç yapısı hakkında
öngörüsel bilgi verir
- Kayma ve deformasyonun
örnek yapısı üzerindeki etkisini
görselleştirmeye imkan verir
- Tipik uygulamalar:
Kristalleşme süreçleri, gıda
ürünleri, kozmetikler, düşük
kayma yönlenme etkilerinin
gözlemlenmesi

- Durma düzleminde ilgilenilen
yapıları görselleştirin
- Yapılar görüş alanının
dışına çıkmadığı için
reomikroskopinin sınırlarını
daha büyük kayma hızları ve
deformasyonlar ile değiştirir
- Tipik uygulamalar: Polimer
çözeltileri, emülsiyonlar ve
dispersiyonlarda tek tek
yapıların veya damlacıkların
kayma kaynaklı deformasyon
ve yönünün gözlemlenmesi

- -20 °C ile +300 °C arası (istek
üzerine daha yüksek sıcaklıklar
mevcuttur)
- Her iki sıcaklık cihazı da cam
alt plakalıdır
- Minimum örnek sıcaklık
gradyanları için aktif
sıcaklık kontrollü  başlık ile
kombinasyon

- Polarizörler ve floresan için
modüller
- Standart olarak -20 °C ile
+300 °C arası (istek üzerine
daha yüksek sıcaklıklar
mevcuttur)
- Görüntülerin ve videoların
reolojik verilere doğrudan
atanması
- Özelleştirilmiş çözümlere
dayalı konfokal mikroskopi ile
kombinasyon mümkündür

- Camdan yapılmış ölçüm
sistemleri, yapıların kayma
gradyanı ve kayma akış
yönünde hizalanmasını
görselleştirmek için alttan ve
yandan gözlem yapılmasını
sağlar.
- Hız dengesi, örneğe uygulanan
kayma oranını değiştirmeden
hız dağılımını değiştirmenize
olanak tanır

Bu sayfadaki ilgili bölümlerde bu konuyla ilgili
daha fazla bilgi edinin

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-rheooptics-rm

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-microscopy

- İki güçlü ölçüm ilkesini
birleştirir: Mekanik olarak
reoloji ve moleküler
spektroskopi yöntemi olarak
Raman veya kızılötesi
- Makromoleküler ve yapısal
parametreler arasındaki ilişkiyi
anlamayın
- Ek olarak UV radyasyonu ile
birleştirilebilir
Reometre-Raman Kurulumu
- Anton Paar Cora
spektrometresi ve diğerleri ile
birleştirilebilir
- -20 °C ila +300 °C
- Tipik uygulamalar:
Kristalleşme, kimyasal
reaksiyonlar, polimerlerin
morfolojisi, biyolojik örnekler
Devamını okuyun:
www.anton-paar.com/apb-rheo-raman

Reometre-IR Kurulumu
- İletim modunda yakın IR
(NIR) ve orta IR (MIR) ve
zayıflatılmış toplam yansıma
(ATR) modunda da MIR
spektroskopi kullanın
- Birçok IR spektrometre ve
prob bağlanabilir
- -20 °C ila +300 °C
- Tipik uygulamalar: Kimyasal
reaksiyonların izlenmesi

DIĞER AKSESUARLAR

Polarize Işık Görüntüleme
Seçeneği
- Kayma geriliminin
görselleştirilmesi için
- Paralel plaka ve konik plaka
ölçüm sistemleri için
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-rheooptics-pi

DIELEKTRO-REOLOJIK CIHAZ
(DRD)

- Reoloji (mekanik bir
spektroskopi yöntemi olarak)
ve dielektrik spektrosposini
birleştirir
- Elde edilen dielektrik
spektrumun yorumu, iç yapı
hakkında bilgi verir
- Tipik uygulamalar: Dolgu
polimerler (ör. karbon
nano-tüplerle doldurulmuş
epoksi reçinesi) ve polar
malzemeler (PVA, PVC, PMMA
gibi)

Partikül Görüntü Velosimetrisi
(PIV)
- Kayma bandı, türbülans
veya akış kararsızlıkları gibi
karmaşık akış alanlarının
görselleştirilmesi
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-piv

Küçük Açılı Işık Saçılması (SALS)
- Mikro yapının kaymaya bağlı
şeklini ve yönünü araştırmak
için
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-sals

- -160 °C ila +600 °C
- Rotasyon ve salınım testleri
için kontak seçenekleri
mevcuttur
- Çeşitli LCR ölçerler
birleştirilebilir

Küçük Açılı X-Işını/Nötron
Saçılması (SAXS/WAXS/SANS)
- Nanoyapı analizi için
- -50 °C'den 300 °C'ye kadar
modüler, radyolusent CTD fırın
- Kayma ve uzanımsal reoloji ve
DMA için hazır

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-drd

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-sans-saxs
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Ek parametre ayarı için aksesuarlar

"EK PARAMETRE AYARI" IÇIN AKSESUARLAR, IYI TANIMLANMIŞ EK BIR DIŞ ETKI FAKTÖRÜ UYGULARKEN
SICAKLIK KONTROLLÜ REOLOJIK TESTLER GERÇEKLEŞTIRMENIZI SAĞLAR. BASINÇ VEYA BIR ELEKTRIK ALAN
DEĞIŞIKLIĞI GIBI EK PARAMETRELERIN ÖRNEĞINIZIN AKIŞINI VE DEFORMASYONUNU NASIL DEĞIŞTIRDIĞINI
ARAŞTIRMAK IÇIN REOMETRE KONFIGÜRASYONUNUZU YAPIN.

MANYETO-REOLOJIK CIHAZ
(MRD)
BASINÇ HÜCRELERI

- Basınç, moleküller arası kuvvetler üzerindeki etkisi nedeniyle bir
malzemenin reolojik davranışını önemli ölçüde etkileyebilir.
- Basınç hücreleri proses şartlarını simule etmek, örneğin basınç
bağımlılığını ölçmek ve kaynama noktası üzerinde örneğin
buharlaşmasını önlemek için kullanılır
- Tipik uygulamalar: Polimerler, petrokimyasallar, yağ geri kazanımı ve
gıda işleme

400 BARA KADAR BASINÇ
HÜCRELERI

- -30 °C ila +300 °C
- Basıncı kontrol etmek
için gaz ve kendi kendine
basınçlandırma kullanılır
- Düşük ve yüksek hacimli
hücreler mevcuttur
- Hassas reolojik ölçümler
için düşük sürtünmeli bilyalı
rulmanlar
- Agresif ortamları
araştırıyorsanız paslanmaz
çelik, titanyum veya Hastelloy
versiyonları arasından seçim
yapın
- Akış seçeneği mevcut

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-pressure-cell
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1.000 BARA KADAR BASINÇ
HÜCRELERI

- Ortamdan 300 °C'ye kadar
- Düşük sıcaklık seçeneği istek
üzerine mevcuttur
- Basıncı kontrol etmek için
gaz, sıvı ve kendi kendine
basınçlandırma kullanılabilir
- Düşük sürtünmeli ve
yüksek dirençli mücevher
yatakları, çubuğa tırmanan
viskoelastik sıvıların bile
karakterizasyonunu sağlar
- Agresif malzemelere karşı
geliştirilmiş direnç için titanyum
veya Hastelloy'un iç yapısı
- Akış seçenekleri mevcut

ELEKTRO-REOLOJIK CIHAZ
(ERD)

UV KÜRLEME SISTEMI

- UV kürleme malzemeleri UV
ışığına maruz kaldıklarında
kimyasal çapraz bağlanma
tepkimesi gerçekleşir ve
genelde saniyeler içerisinde
veya birkaç dakika
içinde reolojik özelliklerde
değişikliklere neden olur
- Tipik uygulamalar: Epoksi
reçineler, yapıştırıcılar, tutkallar,
baskı mürekkepleri, kaplamalar
- -40 °C ila +300 °C
- Farklı cıva ve LED ışık
kaynaklarının yanı sıra ayrı
dalga boylarının emisyonu için
filtreler mevcuttur
- Peltier, elektrik ve konveksiyon
sıcaklık cihazlarıyla kullanılabilir
(ReoOptik araç kutusunun bir
parçası)
- Moleküler seviyedeki
değişiklikleri aynı anda
belirlemek için Raman veya IR
spektroskopisi ile birleştirilebilir
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-uvlcs

CTD 180 IÇIN
NEM OPSIYONU

- Bağıl nem, çeşitli malzemelerin
nem içeriğini etkileyebilir ve
bunların reolojik ve mekanik
özelliklerini etkileyebilir.
- Kurutma veya plastikleştirme
üzerindeki etkinin yanı
sıra kürleme reaksiyonları
üzerindeki etkisini inceleyin
- Tipik uygulamalar: Polimerler,
yapıştırıcılar, sızdırmazlık
ürünleri, kaplamalar ve boyalar,
gıda, ilaç

- Elektro-reolojik (ER) sıvılar,
elektriksel olarak yalıtkan bir
sıvı içinde dağılmış elektriksel
olarak aktif parçacıkların
süspansiyonlarıdır.
- ER sıvılar, bir elektrik alanı
uygulandığında reolojik
özelliklerini önemli ölçüde
değiştirir.
- Tipik uygulamalar:
Kavramalar, frenler, pompalar,
damperler, amortisörler,
baskı mürekkepleri, dokunsal
cihazlar

- Manyeto-reolojik (MR)
akışkanlar, reolojik
özelliklerinde bir değişimle,
uygulanan bir manyetik alana
neredeyse anında tepki
gösterir
- Tipik uygulamalar: Kavramalar,
contalar, frenler, amortisörler,
sismik damperler, insan
protezleri
- Akı yoğunluğu: maks. 1,4
Tesla
- -10 °C ila +170 °C (istek
üzerine daha düşük sıcaklıklar)
- Patentli TwinGap™ geometrisi
(US Pat. 8132445) en yüksek
homojen manyetik alanları ve
yüksek kayma hızı ölçümlerini
mümkün kılar
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-mrd

- Nem aralığı %5 ila %95 RH
- 5 °C ila 120 °C
- Burulma, gerilme, eğilme ve
sıkıştırmada reoloji ve DMA
için standart ve özel ölçüm
sistemleriyle kullanılabilir
- UV ışığı, toz reolojisi ve triboloji
ile birleştirilebilir
- AT Pat. 513661

- Gerilim aralığı: 0 kV ila
12,5 kV DC (istek üzerine AC)
- -50 °C ila +300 °C
- Paralel plaka ve eş merkezli
silindir geometrileri için
- Rotasyon ve salınım testleri ile
sıkma akışı için uygundur
- Polarize görüntüleme veya
mikroskopi ile kombinasyon
için özelleştirilmiş çözümler

- Proses koşullarını simüle
ederek boyaların, kaplamaların
ve çamurların immobilizasyon
kinetiğini ve su tutma özelliğini
araştırın
- US Pat. 6098450, 1998

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-hmo

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-erd

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-imc

İMMOBİLİZASYON HÜCRESI
(IMC)
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Genişletilmiş malzeme karakterizasyonuna
yönelik aksesuarlar

SONSUZ OLASILIK ARALIĞINA SAHIP AN MCR REOMETRE KAYMA REOLOJISINDE DURMAZ. KOLAYCA ENTEGRE
OLAN GENIŞ YELPAZEDEKI AKSESUARLAR, KENDINDEN MODÜLER MCR SERISININ YETENEKLERINI DIĞER
MATERYALLERE AKTARIR.

DIĞER AKSESUARLAR

SmartPave reometre ve Asfalt
Kurulumu
- Uluslararası standartlara
göre asfalt ve bitümün kalite
kontrolü ve rutin ölçümleri için
tasarlanmıştır.
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-smartpave

Triboloji Hücreleri
- Yağlar ve biyomalzemelerden
polimerlere ve gıdaya kadar
çok çeşitli uygulamaların
karakterizasyonuna olanak
tanıyın
- Genişletilmiş Stribeck eğrileri,
statik sürtünme, sınırlandırıcı
sürtünme (kopma torku dahil)
içindir
- US Pat. 9702809,
AT Pat. 505938
UZANIMSAL REOLOJI

DINAMIK MEKANIK ANALIZ
(DMA)

- DMA, sinüzoidal yük altında
malzemelerin viskoelastik
özelliklerini belirlemek için
analitik bir yöntemdir.
- Örneğin sıcaklığı ve yükün
frekansı, malzeme davranışı
içindeki geçişleri belirlemek
için sıklıkla değiştirilir (ör. cam
geçiş sıcaklığı)
- Tipik uygulamalar: Polimerler
ve kompozitler, köpükler, jeller,
gıda sistemleri, elastomerler
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- Uzanımsal akış, çoğu
uygulamada ve süreçte,
genellikle kayma akışıyla
birlikte gerçekleşir.
- Moleküler yapı, dallanma,
sıcaklık kararlılığı, büzülme,
relaksasyon ve gevrekliğin yanı
sıra malzemelerin yapışma ve
soyulma kuvveti hakkında bilgi
alın.
- Tipik uygulamalar: Polimer
filmler ve fiberler, eriyikler,
yapıştırıcılar

- MCR, hem dinamik mekanik
analiz hem de reolojik
araştırmalar için dünyanın en
çok yönlü platformudur ve tüm
çalışma modlarında (burulma,
gerilme, eğilme, sıkıştırma)
DMA gerçekleştirmenize
olanak tanır.
- -160 °C ila +1.000 °C
- Geometrilerin hızlı ve kolay
konumlandırılması için
dokunmatik kontrol

- İki EC sürücülü bir
konfigürasyon için Üniversal
Uzanımsal Sabitleme Elemanı
(UXF-TD), düşük viskoziteli
filmler ve fiberler üzerinde
benzeri görülmemiş tork
ve gerinim çözünürlüğü
ile ölçümler sağlar
(US Pat. 9766172)
- Sentmanat Uzanımsal
Reometre (SER) sistemi,
yüksek torklarda guzanım
testleri için mükemmel şekilde
uygundur

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-dma-mcr-702

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-uxf-ser

B Ü Y Ü K PA R T İ K Ü L R E O L O J I S I

A R AY Ü Z E Y R E O L O J I S I S T E M I
(IRS)

- Arayüzey katmanlarının akış
özelliklerine ilişkin hassas
çalışmalar
- İki boyutlu sıvı-sıvı ve sıvı-hava
arayüzlerinin akış özelliklerini
inceleyin
- Emülsiyon ve köpük
kararlılığına ilişkin kapsamlı
reolojik incelemeler
- Tipik uygulamalar: Gıda
ürünleri, deterjanlar, yaşam
bilimi

N I Ş A S TA H Ü C R E S I

- Nişasta jelatinleşmesi veya
macunlaşma davranışının
analizi için nişasta
macunlaşma hücresi
- Gıda üretim süreçlerinin
sıcaklık ve basınç koşullarını
simüle edin
- Tipik uygulamalar: Gıda,
şekerleme ürünleri, kağıt ve
ambalaj, ilaç, yapıştırıcılar

- 5 °C ila 70 °C
- Arayüzeye doğrudan
konumlandırılmış bikonik
ölçüm geometrisi veya Du
Noüy halka
- MCR düşük tork yetenekleri ve
TruStrain™ özelliği ile en zayıf
arayüz yapıları bile ölçülebilir
- İsteğe bağlı akış seçeneği
mevcuttur

- Maks. ısıtma hızı: 60 °C/dk;
maks. soğutma hızı: 45 °C/dk
- Paslanmaz çelikten yapılmış
sağlam ve temizlemesi kolay
kap ve karıştırıcı
- Yaklaşık 18 mL'lik benzersiz
küçük örnek miktarları
- RVA karıştırıcı tasarımı
mevcuttur
- 30 bar ve 160 °C'ye kadar
isteğe bağlı Nişasta Basınç
Hücresi

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-irs

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-sc

- Büyük partiküllü örneklerin
akış özelliklerini ölçün (tipik
partikül boyutu aralığı 1 mm ila
10 mm)
- Tipik uygulamalar: İnşaat
malzemeleri (ör. çimento,
beton, sıva), gıda ürünleri,
bulamaçlar ve çamurlar
Bilyeli Ölçüm Sistemi (BMS)
- -10 °C ila +70 °C
- Ölçüm prensibi; istenmeyen
kayma, akma ve rahatsız edici
kenarları önleyen bir kapta
eksantrik olarak dönen bir
bilyedir
Yapı Malzemesi Hücresi (BMC)
- 0 °C ila 90 °C
- Değiştirilebilir, sağlam ve
temizlemesi kolay iç kafes ve
özel karıştırıcı
- Aşındırıcı malzemelere karşı
dayanıklıdır, örneğin kaymasını
önler ve ayrılmayı önlemek için
geliştirilmiş karıştırma efektleri
sağlar

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-mcr-tribometer

Toz reolojisi
- Akışkanlaştırılmış tozlardan
konsolide tozlara kadar
her durumdaki yığın katıları
analiz etmek için gerçek toz
reolojisini uygulayın
- Toz Kayma Hücresi:
birleştirilmiş tozların akış
davranışını ve zamana bağlı
davranışını belirlemek için
idealdir
- Toz Akış Hücresi: Çok
çeşitli test yöntemleri sunan
toz karakterizasyonuna
yönelik yenilikçi ve bilimsel
bir yaklaşımdır (US Pat.
10031057)
Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-powder
Bu cihazlar ve aksesuarlar hakkında daha
fazla bilgi edinmek için ayrı broşürlere
bakın.

Devamını oku:
www.anton-paar.com/apb-bms-bmc
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Özel
cihazlar
ve özelleştirilmiş
çözümler

EN ÇOK ATIFTA BULUNULAN REOMETRE SERISI OLMANIN YANI SIRA, MCR PIYASADAKI DIĞER TÜM
REOMETRELERDEN DAHA FAZLA SATILAN MODELLERLE DÜNYANIN EN POPÜLER REOMETRESIDIR. BU BAŞARININ
SIRRI: MÜŞTERI GERI BILDIRIMLERINI DINLEMEK VE BUNA YANIT OLARAK OLAĞANÜSTÜ TEKNOLOJI YARATMAK.
EKIBIMIZ, "KLASIK" TEZGAH ÜSTÜ REOMETRELERIMIZI OLUŞTURMANIN VE SÜREKLI IYILEŞTIRMENIN YANI SIRA
BIR DIZI ÖZEL ÇÖZÜM ÜRETTI.

YÜKSEK İŞ HACIMLI REOMETRE
(HTR)

CIHAZLAR VE AKSESUARLAR IÇIN
ÖZELLEŞTIRILMIŞ ÇÖZÜMLER

Reometri ve reoloji alanında
onlarca yıllık deneyimi sayesinde
neredeyse her şeyi mümkün kılarız.
Avusturya'daki şirket içi üretimimiz
ve hemen yanındaki özel bir Ar-Ge
ekibimizle, her tür özel uygulama için
özelleştirilmiş ürünler geliştiriyor ve
tedarik ediyoruz. Gereksinimlerinizle
ilgili konuşmak ve ölçüm işinize uygun
özelleştirilmiş bir çözüm bulmak için
bizimle iletişime geçin.

"KLASIK" REOLOJININ ÖTESINDE
DÜŞÜNÜN

Hava taşıyan rotasyonel ve lineer
sürücülere dayanan MCR reometreler;
tork, kuvvet, sapma, yer değiştirme
ve hızı kontrol etmek için benzersiz
doğru ve hassas teknolojiler sunar.
Kapsamlı kişiselleştirme olanakları ile
ek kombinasyon, MCR reometrelerini
her türlü hassas mekanik ölçümler
için değerli araçlar haline getirir, ör.
farklı tipteki rulmanların ve mekanik
sayaçların en hassas mekanik testleri
için.
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YÜKSEK SICAKLIK REOMETRESI
FRS 1600 / FRS 1800

- Ayrı kontrol üniteli modüler
reometre ölçüm kafası
- Kişiye özel kurulumlara
entegrasyon için tam esneklik
- İsteğiniz üzerine özelleştirilmiş
çözüm: Ürününüzü oluşturmak
için CAD tasarımcıları ve
mühendisleri de dahil olmak
üzere farklı departmanlardan
destek
- Proses ortamlarına uygulama,
çevrimiçi ve hat içi ölçümler
ve tam otomatik bir sistemle
kombinasyon için
- Formülasyon ve malzeme taşıma
alanlarında veya yüksek sıcaklıklı
kaplarda reolojik araştırmalar için
ideal
- Geniş bir viskozite aralığında ve
salınımlı modda yüksek doğruluk
- Ölçüm geometrilerinin hızlı
entegrasyonu ve değişimi

- 1.000 °C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda rotasyonel ve
salınımlı reometriye izin veren
piyasadaki tek cihaz
- Örnekleri havada veya inert gaz
atmosferi altında 1.730 °C'ye
kadar sıcaklıklarda ölçün
- Cüruf, metaller, seramikler ve
cam eriyiklerinin araştırılması ve
proses optimizasyonu için ideal
- Güvenlik kafesinde yüksek
hassasiyetli bir MCR reometre
kafası ve bir hava yatağını
laboratuvar fırınıyla birleştirir
- Normal kuvvet ölçümü erime
davranışının karakterizasyonunu
sağlar
- Tanımlanmış bir gaz atmosferinde
ölçüm için gaz sızdırmazlık
seçeneği gibi ek seçenekler istek
üzerine mevcuttur
- Örnek ve ölçüm geometrisi
malzemesi arasındaki etkileşimi
önlemek için özelleştirilmiş ölçüm
geometrileri ve malzemeleri
mevcuttur

Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-dsr

Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-frs

DSR 502 REOMETRE BAŞLIĞI

Yüksek miktarda örnek çıktısı ve
karmaşık örneklerin işlenmesi için
HTR reometre otomasyonu
- Dünyanın ilk tam otomatik yüksek
iş hacimli reometresi
- Standart rafta 96 örnekle yüksek
verimli çalışma
- Pipetler, şırıngalar ve temizleme
bıçakları için farklı raf türlerinin
yanı sıra sıcaklık kontrollü örnek
saklama özelliği (4 °C'ye kadar
düşük sıcaklıklarda) mevcuttur
- Yerleşik esneklik özelliği onu
gelişmiş ve yüksek iş hacmi
gerektiren Ar-Ge veya Kalite
Kontrol işleri için ideal seçim
haline getirir.
HTR compact - Tezgah üstü
tasarımda otomatik MCR reometre
platformu
- Her biri 18 kaplık iki tepside
36 örnek ile yüksek verimli
çalışma
- Artan otomasyon ihtiyaçları için
ek modüller (ör. örnek tanımlama
için barkod okuyucu, çok çeşitli
ölçüm geometrileri ve uçucu
ve solvent bazlı örnekler için
havalandırma)
Devamını oku: www.anton-paar.com/apb-htr
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Akademi
ve eğitim
Reoloji alanındaki başarılı çalışma, yalnızca kullandığınız teknoloji tarafından değil, aynı
zamanda reolojik zorluklarınızı çözmenize yardımcı olan ortak tarafından da belirlenir.
Size destek vermek için buradayız.

ULUSLARARASI REOLOJI
AKADEMISI'NDE,
D Ü N YA G E N E L I N D E K I
REOLOJI KURSLARIMIZ VE
WEB SEMINERLERIMIZ IÇIN
OTURUM AÇIN

Dünya çapındaki şubelerimizde
düzenli olarak kurslar sunuyoruz ve
ayrıca müşteriler için talep üzerine
çevrimiçi kurslar veya özel grup
kursları düzenliyoruz. Program,
reolojinin temellerini öğrenmeniz,
RheoCompass yazılımıyla çalışmanızı
optimize etmeniz ve (örneğin gıda,
polimerler, asfalt, farmasötikler ve
daha pek çok konuda araştırmalar
için) uygulamaya özel bilgiler
edinmeniz için sınıfları kapsar. Ayrıca
ücretsiz web seminerlerimizden birine
katılarak uzmanlık konuları hakkında
daha fazla bilgi edinebilir ve çevrimiçi
konuşmalar için uzmanlarımızla
tanışabilirsiniz.

KAPSAMLI BIR BILGI
V E R I TA B A N I N A E R I Ş I M I N K E Y F I N I
ÇIKARIN

Müşterilerimizden biri olarak, kullanışlı
uygulama raporları, ürün belgeleri
ve eğitim videolarından oluşan geniş
bir veritabanına erişimin keyfini
çıkarırsınız. Ayrıca teori üzerine
kapsamlı bilgi birikimimizden de
yararlanabilirsiniz (örneğin, wiki
sayfamızdan ve ünlü reoloji uzmanı
Thomas Mezger'in “Uygulamalı
Reoloji” kitabından).
Uygulama raporları ve ürün belgeleri : www.
anton-paar.com/apb-documents

Cihazlarımızın yüksek
kalitesinden eminiz. Bu yüzden
üç yıl boyunca tam garanti veriyoruz.

UZMANLARIMIZLA ILETIŞIME
GEÇIN

Mükemmel hizmet ve destek
sağlıyoruz. 30'dan fazla Anton Paar
şubesi ve dünya çapındaki çok sayıda
sorumlu ortağı ile reoloji uzmanlarımız
size yakın konumdadır ve size kendi
dilinizde ve ücretsiz olarak yardımcı
olmaktan mutluluk duyar. Test
tanımları hakkında tavsiye almak
veya karşılaştığınız reolojik zorlukları
anlatmak için bizi arayın.

Yeni cihazların* tümüne, üç yıl boyunca tamir giderleri dahil olacak.
Beklenmedik maliyetlerden kaçınır ve cihazınıza her zaman güvenebilirsiniz.
Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri sunuyoruz.
*Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde de bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir.
Bakım programına uyulması, üç yıllık garanti için bir ön koşuldur.

keeping your investment healthy

Doğrudan üreticiden servis ve destek
Kapsamlı hizmetimiz, yatırımınız için en iyi bireysel kapsamı sağlar.  
Şunlardan yararlanabilirsiniz:

Arka plan bilgisi:
www.anton-paar.com/apb-basics
Kitabı sipariş edin:
www.anton-paar.com/apb-applied

MAKSIMUM HIZMET ZAMANI: Cihazınızı ne kadar çok
kullandığınızdan bağımsız olarak, üç yıllık garanti ile cihazın iyi durumda
kalmasını sağlamanıza ve yatırımınızı korumanıza yardımcı oluyoruz.

Kurs programı ve kayıt:
www.anton-paar.com/apb-academy

EN KISA YANIT SÜRESI: Sorunuza 24 saat içinde yanıt veriyoruz –
botlardan değil gerçek kişilerden.

Web seminerine genel bakış ve kayıt:
www.anton-paar.com/apb-webinars

SERTIFIKALI SERVIS MÜHENDISLERI: Teknik uzmanlarımızın
kusursuz ve kapsamlı eğitimleri ve sertifikaları kendi tesislerimizde
gerçekleştirilir.
at your location

GLOBAL SERVIS AĞI: Toplam 350 adet sertifikalı servis
mühendisiyle 86 lokasyonu kapsar. Nerede olursanız olun her zaman
size yakın bir Anton Paar servis mühendisine ulaşabilirsiniz.
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MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive

MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive

MCR 102e

MCR 302e

1 EC motorlu
yapılandırma

MCR 502e Power

2 EC motorlu
yapılandırma

MCR 102e

Yazılımın uzaktan kontrolü ile
cihaz ekranı

Yatak tasarımı

Hava, ince gözenekli karbon

Motor tasarımı

Elektronik Anahtarlamalı (EC) - Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor

Yatağın ve normal kuvvet
sensörünün aktif termal
yönetimi



Maksimum tork
Minimum açısal sapma
(ayar değeri)



Ayrı Motor
Transdüseri (SMT),
Zıt Yönlerde Hareket1)
1 nNm

5 nNm2)

0,5 nNm

50 nNm

0,5 nNm

200 mNm

230 mNm

300 mNm

230 mNm

0,5 µrad

0 rad/sn
314 rad/sn
3.000 1/dk





Opsiyonel









Opsiyonel



















Opsiyonel



















Ölçüm geometrisi için
elektronik trim kilidi











Tamamen otomatik sıcaklık
kalibrasyonu











Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel





























































(LAOS, dalga formu)

-50 N ila 50 N

Normal kuvvet aralığı

T-Ready™8)

0 rad/sn

220 rad/sn
2.100 1/dk

314 rad/sn
3.000 1/dk

628 rad/sn
6.000 1/dk

628 rad/sn
100 Hz

(360° kör örnek noktası önleme)



7)

7)



Opsiyonel







444 mm x 753 mm
x 586 mm

444 mm x 753 mm
x 586 mm

Boşluk:
212 mm x 767 mm x
554 mm

Boşluk:
212 mm x 767 mm
x 554 mm

48 kg
Alan: 51 kg

58 kg
Alan: 61 kg

42 kg

46 kg

47 kg

(ölçüm geometrileri ve aksesuarları,
zero-gap'in (sıfırlama) saklanması)
(US Pat. 7275419, 2004)

Düzeltme aynası

-50 N ila 50 N

Opsiyonel

444 mm x 753 mm
x 586 mm

Toolmaster™

(tek elle kullanım, vidasız)

-70 N ila 70 N

444 mm x 733 mm
x 586 mm

(örnek sıcaklık dengeleme süresinin
tespiti) (US Pat. 8904852, 2011)

Ölçüm geometrileri için
QuickConnect bağlantısı



444 mm x 678 mm  
x 586 mm

Hız profilleri, bağlama,
sıkıştırma

(gerçek ölçüm aralığının kalıcı kontrolü)
(US Pat. 6499336, 2000)

0 rad/sn

Maksimum açısal frekans5)
Maksimum frekans

(ayarlayın ve okuyun)

TruGap™

0 rad/sn

10-7 rad/sn

Destek plakası olmadan (WSP)



(AGC/AGS)

∞ µrad
0 rad/sn

(WESP / Uzay)



Otomatik aralık kontrolü / ayarı

0,05 µrad

Minimum açısal frekans4)

Ağırlık



100 nNm

Maksimum açısal hız
Maksimum hız

Boyutlar (G x Y x D)



1 nNm

değeri)

Açık destek plakalı6)



(örneğe uyarlanabilir kontrolör)

5 nNm

Maksimum açısal sapma (ayar
Minimum açısal hız3)



TruRate™/TruStrain™

Kombine Edilmiş Motor Transdüseri (CMT)

Minimum tork (salınım)



Normal kuvvet profilleri

Çalışma modları

Minimum tork (rotasyon)



Raw data



2 EC motorlu
yapılandırma



Doğrudan gerinim/gerilim
kontrolörü

360° kapasitif sensör, temassız, yatağa tam entegre

(US Pat. 6167752, 1996)

1 EC motorlu
yapılandırma



(ölçüm sensöründen ayrılmış; mekanik ve
elektromanyetik parazit önleme)

Yüksek çözünürlüklü optik kodlayıcı

Normal kuvvet ölçümü tasarımı

MCR 502e Power

EK CIHAZ ÖZELLIKLERI

TEKNIK ÖZELLIKLER

Yer değiştirme transdüser
tasarımı

MCR 302e

Üç noktadan cihaz desteği
(aletsiz tek elle hizalama için üç sağlam
ayak)

Ölçüm hücrelerinin montajı için
üç noktadan destek
(oynamayı önleme, hücreler
değiştirildikten sonra yanlış hizalama
olmaz)

Maks. sıcaklık aralığı

Piyasadaki en güçlü reometre yazılımıyla reometrenizden daha da fazlasını elde edinDaha fazlasını okuyun
: www.anton-paar.com/apb-rheocompass

-160 °C ila +600 °C
(950 °C9))

1.000 bara kadar

Yok

Maksimum basınç aralığı
Burulma ve gerilimde DMA için
hazır











(gerilim, eğme ve sıkıştırmada DMA)
(US Pat. 9574983, 2015)











Tribolojiye hazır











Toz akışı ve kayma reolojisi
için hazır











Lineer sürücü için hazır

RHEOCOMPASS YAZILIM ÖZELLIKLERI VE TEKNIK ÖZELLIKLER

-160 °C ila +1.000 °C

1)

US Pat. 8453496
TruStrainTM opsiyonu aktif olduğunda 2 nNm
Kontrollü kayma gerilimi (CSS) modu. Kontrollü kayma hızı (CSR) modunda, ölçüm noktası süresine ve örnekleme hızına bağlı olarak
4)
Teorik değer (her bir döngü süresi = iki yıl)
5)
Çoklu dalga işlevi kullanılarak daha yüksek frekanslar mümkündür (942 rad/sn (150 Hz) veya ölçüm sistemine ve örneğe bağlı olarak çok daha yüksek)
6)
Destek plakasının (flanş) altında geniş çalışma alanı
7)
MCR 702e Space MultiDrive: Reometre destek plakasının altında ve cihazın her iki tarafında benzersiz bir maksimize edilmiş çalışma alanı
8)
Kullanılan sıcaklık cihazına bağlı olarak
9)
CTD 1000'de kullanılan özelleştirilmiş sistemler
2)
3)
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