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 PARTICLEMETRIXساخت شرکت  Stabino® • ZETA-checkدستگاه 

 

برخوردار  هادیسپرسن و ها کلوئید ی انواعآنالیز و مطالعه در باالیی از توانمندی که است آنالیزی دستگاه نوعی®Stabino  دستگاه

 .است شندیسپر یک رفتار یکننده یابی همشخص و کننده تعیین نوعی به ذره یاندازه و بار تعیین، هاکاربرد از بسیاری در .است

 یکننده أیینت®Stabino  باشد دستگاه می ®Stabi Sizer آنالیزی دستگاه از گرفته بر ®Stabino®-NANO-flex دستگاه

 و nm1 از کمتر ایذره یزاسدارای  کلوئیدی هاینمونه در و دارای کارامدی باالیی بودهها ها و دیسپرشنانواع محلول پایداریمیزان 

 .است پذیر امکان راحتی به محلول حجم% 01 تا هاغلظت گیری اندازه®Stabino  در دستگاه .دارد را µm111  یا

 
 

 

  ®Stabinoدستگاه  عملکرداساس 

 نوسان حال در پیستون یک به همراه شکل ای استوانه PTFE چمبر یک®Stabino دستگاه قلب، 1مطابق شکل 

 .است ml 11 تا 1 ی نمونه ازی نگهدارندهاستوانه ظرفیت ®Stabino دستگاه .باشدمی
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به منظوظر  سلول نگهدارنده نمونه به همراه پیستون نوسان کننده. 1شکل 

 گیری پتانسیل جریان زتااندازه

 
 

 دیگری مخزن به سلول رساندن یواسطه به دقیق تیتراسیون پپم دو توسط هاتیتراسیون®Stabino دستگاهدر 

 سطح در( ثابتی) حرکتی بی صورت به سلول در موجود ذرات از بخشی ®Stabino دستگاهدر  .شوندمی کنترل

 به ساکن ذرات از حاصل الیه دو از آمده وجود به ابرالکترونی (Δv)پیستون کردن حرکت با .قرار دارند دیواره

 پتانسیل) متناوبی ولتاژ یک یکننده ایجاد میتوانند یونها نوسانات این .شوندمی داده هل پایین و باال سمت

 .ذرات به مربوط زتای پتانسیل با است متناسب که دنشو  (sp =  الکترود دو در سیال جریان

 شده گیریاندازه ®Stabino دستگاهدر  که( سیال جریان پتانسیل) زتا پتانسیل با ایذرههر  بین ارتباط واقع در

 محیط و رسانندگی PH به نسبت هاواکنش و ذرات بین الکترواستاتیکی یهفعدا یدرجه بیانگربه نوعی  است

 .شودمی حاصل مشخصی اییمیشی محیط در نمونه تیتراسیون از حاصل نتایج همواره .باشدمی الکترولیتی پلی

 .گرددمی یابیمشخصه®Stabino دستگاه توسط همواره باردارذرات  تیتراسیوندر این راستا 

 پارامتری چند باردار ذرات واقعی شبه بعدی سه نمودار

 در مسیری ،کندمی ثبت ®Stabino دستگاهدر  را تیتراسیون خودکار صورت به که pc تبلت از استفاده با

 دستگاهکه طی این مسیر در  استشده باز دیسپرشنی و کلوئیدی باردار ذرات اثرات شناسایی راستای

Stabino®  ،پایدار نقاط و ذرات چگالی مورد در اطالعات آوری جمع  ایزواکتریکی ای نقطه به سریع رسیدن با  ،

شکل زیر نمودار سه بعدی چند  .کرد گیری اندازه همزمان صورت به توانمی را دما و رسانندگی، PHسطح 

 .باشدپارامتری می
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 .تصویر سه بعدی چند پارامتری

 

 هاکاربرد

 یک بررسی راستای در شاید معیارها این و داشته سطح مساحت به بستگی سیال جریان پتانسیل حساسیت

 ذکر به الزم .دارد وجود (milling processes) فرزکاری فرایند طی که باشد سطح مساحت در  تغییرات سری

 .شوند می دستگاه این در بیشتری حساسیت ایجاد باعث هستند کوچک که ذراتی که است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .پایداری امولوسیون 
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 Stabino® • ZETA-check تجهیزات و لوازم جانبی دستگاه

   
 لیتریمیلی 11ی گیری نمونهسلول اندازه

به همراه لیتری میلی 1ی گیری نمونهسلول اندازه

 سیاه -لیتریمیلی 11ی گیری نمونهاندازهسلول  پیستون متحرک

   

 سلول گیریاندازه برای درپوش

 ست کامل پیستون
- 100 µm 

- 200 µm 

- 400 µm 

- 1000 µm 

- 1200 µm 

- 1500 µm 

- 2000 µm konisch 
 

 درجه 1 از حرارت درجه گیریاندازه های سلول

 سانتیگراد درجه 01 تا سانتیگراد

   
 کیف حمل و نقل باتری کیف
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