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OPTIKSEL TEMAS AÇISI ÖLÇÜMÜ VE
ANALIZ SISTEMI

OCA
Optiksel Temas Açısı Ölçümü ve Analiz Sistemi
OCA serisinin ekipmanlarında çeşitli örnek
tutucular, sıcaklık ve çevre odaları, dozlama
sistemleri, yakınlaştırma özellikli lensler ve yüksek
hızlı kameralar ile geniş bir aksesuar yelpazesi
sunmaktadır.
Firmamız cihazlarımızın modüler tasarımı ile
malzemelerinizin yüzey kimyası gereksinimleri
için doğru çözümü bulmanıza olanak sağlamaktadır.
Örneğin model ve aksesuarların doğru seçimi ile
Optik temas açısı ölçümü ve analiz sistemi erimiş metallerin yüzey gerilimini değerlendirmek
OCA, yüzey ve arayüzey olayların video tabanlı ya da tek lifler üzerinde sıvıların ıslatma özelliklerini
değerlendirmesi için oldukça çok yönlü bir araçtır. incelemek mümkündür.

Birçok farklı mühendislik uygulamalarında
sıvıların katılar üzerindeki ıslatma davranışı
ürünlerin ve bu ürünlerin üretim süreçlerinin
kalitesini etkiler. Önemli uygulamalar arasında
boyaların ve verniklerin üretiminde kompozit
malzemelerin
optimizasyonu
ve
gelişimi,
mühendislik malzemeleri için uygun çözücülerin
ve yapıştırıcıların kullanımı bulunmaktadır.

OCA serisinin tüm modelleri aşağıdaki
hh
maddeleri belirleme yeteneğine sahiptir:
hh
hh Düzlemde statik ve dinamik temas açısı, hh
dışbükey ve içbükey yüzeyler
hh
hh
hh Temas açısı histerezis
hh Dokuz farklı teoriye göre katıların yanı sıra hh
hh
bileşenlerin de serbest enerji yüzeyini
hh Sıvıların yüzey ve ara yüzey gerilimi

Sesil damla şemasında gösterilen
Young denklemi
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OCA serisi modelleri:
OCA 15 EC
OCA 15 Pro
OCA 25
OCA 50
OCA 50 Pro
OCA 50 AF
OCA 50 Micro

Seramik substrat üzerindeki erimiş cam
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DINAMIK TEMAS AÇISI ÖLÇÜM CIHAZI VE
TANSIYOMETRE

DCAT
Dinamik Temas Açısı Ölçüm Cihazı ve Tansiyometre
Dinamik Temas Açısı ölçüm cihazı ve
tansiyometre DCAT temas açısı, yüzey ve arayüzey
gerilimi, kritik misel oluşum konsantrasyonu,
yoğunluk, sedimantasyon ve penetrasyon oranı
ağırlık bazlı ölçümü için çok amaçlı bir araçtır.
Aynı zamanda yapışma ölçümleri için isteğe
bağlı bir video sistemi bulunmaktadır.
DCAT ve yeni aksesuraları ile sıvının kitlesel
fazları tek katman üzerinden Langmuir çalışmasını
sağlar
hh
hh
hh
hh

DCAT serisi modelleri:
DCAT 9
DCAT 11
DCAT 11 EC
DCAT 21

0 312 222 20 43

www.teknis.com.tr

53

KONTAK AÇISI ÖLÇÜMÜ
VE ANALİZ SİSTEMLERİ

NEM JENERATÖRÜ VE KONTROLCÜSÜ

HGC
Nem Jeneratörü ve Kontrolcüsü
Nem Jeneratörü ve Kontrolcüsü HCG, geniş
bir uygulama aralığı için bağıl nemin otomatik
regülasyonu için tasarlanmıştır. DataPhysics ve
diğer tedarikçilerin cihazlarında kullanılan  çevresel
odalarına kolayca bağlanabilmektedir.
Sistem özellikleri bakımından bir kurutucu
kullanılarak kuru havanın üretiminin sağlaması,
ısıtmalı su haznesini barındırması, ısıtmalı bağlantı
boruları, dokunmatik ekran veya yazılım üzerinden
kolay kontrol, ölçüm odasının içinde çiğlenme
noktasının hesaplanması yer almaktadır.
HGC serisi modelleri:
hh HGC 20
hh HGC 30
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