
 

 

 

 

GONIOMETR – DSA100 

SPECYFIKACJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Goniometr DSA 100 Kruss - programowalny analizator kształtu kropli do specjalistycznych wymagań. Służy do automatycznego wyznaczania kąta zwilżania, 
napięcia powierzchniowego (międzyfazowego) cieczy i swobodnej energii powierzchniowej. 

Zalety goniometru DSA 100 Kruss 

 umożliwia kompleksową analizę substancji stałych i cieczy 

 3 osie do pozycjonowania próbki zapewniają powtarzalność i szybkość pomiaru 

 możliwość pomiaru kąta zwilżania 8 cieczy 

 podwójna jednostka dozująca 

 technika dozowania Liquid Needle 

 możliwość pomiaru w mikroskopijnie małych próbkach 

Budowa urządzenia: 

 innowacyjny układ optyczny umożliwiający bardzo szybkie wyregulowanie kąta widzenia 

 jednolite oświetlenie LED 

 wysokiej jakości komponenty optyczne 

 kamera o wysokiej rozdzielczości i duży zakresie powiększenia 

 soczewka 

 strzykawki 

 zbiorniki do badanych płynów 

 zamknięta obudowa 

Standaryzacja procesu i jakość 

Dzięki specjalnie dopasowanym szablonom pomiarowym, podobne próbki są zawsze analizowane przy użyciu dokładnie takiej samej procedury. Oznacza to również 
minimalny czas przygotowania i szybką wymianę próbek, a także bardzo powtarzalne pomiary. 

Zastosowanie i aplikacje 

 charakterystyka procesu wstępnej obróbki powierzchniowej 

 badanie przyczepności i stabilności substancji w  procesie klejenia i powlekania 

 Badanie substancji powlekających zgodnie z DIN 55660 

 sprawdzanie zwilżalności tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, drewna lub metalu 

 kontrola jakości mikroelektroniki 

 kontrola czystości powierzchni 

 zwilżanie mikroskopijnie małych próbek 

Metody pomiarowe i opcje 

 kąt zwilżania pomiędzy cieczą a ciałem stałym 

 swobodna energia powierzchniowa wyznaczania z kątów zwilżania kilku płynów testowych z wykorzystaniem wszystkich popularnych modeli 

 statyczny kąt zwilżania, podparcia i wycofania 



 

 

 Kąt wychylenia na hydrofobowych i superhydrofobowych powierzchniach 

 pomiar napięcia powierzchniowego oraz napięcia międzyfazowego ciecz-ciecz, metodą wiszącej kropli (Pendant Drop) 

 pomiary w temperaturze kontrolowanej od -30 do 400 °C 

 pomiary w kontrolowanej wilgotności 

 Pomiary reologiczne powierzchni (moduł sprężystości E ', moduł lepkości E' ') 

 pomiary zwilżenia 

Akcesoria (do wyboru) 

Lista zawiera wybór akcesoriów spoza zakresu standardowej dostawy - na zamówienie. 

 Komora temperaturowa dla dużych próbek od -10 do 120° C 

 Komora zmienna temperaturowo od -30 do 160° C 

 Komora temperaturowa (zakres do 400° C) 

 Moduł do kontroli wilgotności 

 Stoły przechylne 

 Specjalna ramka na duże próbki 

 Specjalne uchwyty na próbki (np. cylindryczne, na folię, soczewki kontaktowe lub proszki) 

 Akcesoria dozujące do pomiarów Captive Bubble lub pomiaru naprężeń międzyfazowych cieczy 

 Jednostki dozujące dla kropli o objętościach rzędu kilku pikolitrów 

 Moduł do charakteryzowania powierzchniowych właściwości reologicznych cieczy 

Specyfikacje grupy produktów DSA100B DSA100S DSA100E 

System kamery 

Podłączenie  
Wydajność 

  USB 3.0  
CF03:   200 fps przy 1200 × 800 px 

500 fps przy 560 × 350 px 
800 fps przy 320 × 200 px 
2000 fps przy 90 × 60 px 

CF06 1):do 3400 fps przy 640 × 50 px 

  Optyka  

Ostrość  
Zoom  

  ręcznie  
  7× zoom, ręcznie  

  ręcznie  
  7× zoom, ręcznie  

  sterowanie oprogramow.  
  7× zoom, sterow. oprogramow.  

Kąt widzenia  
Obszar widoku 

 
  

Rozdzielczość 

  ±4°  
CF03: 3.9 mm × 3.9 mm to 24.7 mm × 24.7 mm 
CF06 1): 1.7 mm × 1.3 mm do 10.8 mm × 8.1 mm 

  

CF03: 3.1 do 21.7 µm 
CF06 1): 2.5 do 17.8 µm 

  Oświetlenie  

Typ  
Długość fali, dominująca  
Pole oświetlenia 

  wysokowydajne monochromatyczne LED  
   470 nm  

46 mm × 46 mm (szer. × wys.) 

 

 

 



 

 

  System dozujący  

Dozowanie 
 

  

Nakładanie kropli  
Strzykawki, pojemność  
Rozdzielczość  
Szybkość 

ręcznie 
 

  

  ręcznie  
 szklane (500 µL), jednorazowe (1 mL)  
  -  

- 

sterowane oprogramowaniem 
   
 sterowane oprogramowaniem  
  szklane (450 µL), jednorazowe (900 µL)  
 0.1 µL  za pomocą szklanej strzykawki  

10 do 1400 µL/min 

sterow. oprogramowaniem (4×) + 
ręczniel (1×);do  8  jedn. dozowania 

 sterowanie oprogramowaniem  
 szklane (450 µL), jednorazowe (3 mL)  
 0.1 µL za pomocą szklanej strzykawki   

10 do 1400 µL/min 
 

 
Naniesienie kropli                                           
Kartridż, pojemność  
Rozdzielczość  
Szybkość

  sterowane oprogramowaniem  
  jednorazowy (1 mL)  
  0.1 µL  

ustalona 

Stoły  osie-x  osie-y  osie-z osie-x 2) osie-y 2) osie-z   osie-x  2), 3)        osie-y 2), 3)        osie-z 2), 3) 

Sterowanie    -    - ręczne   ręczne     sterow. oprogramowaniem  

Długość    -    - 38 mm 100 mm 100 mm 38 mm 100 mm 100 mm 38 mm  

Rozdzielczość   -  
Dokładność  - 

  - 16 mm/obr. 
- - 

 2 mm/obr.  
- 

 2 mm/obr.  
- 

16 mm/obr. 
- 

   10 µm  
100 µm 

  Pochylenie  

Typ   wewnętrzny  zewnętrzny 1)
 

  

Sterowanie  
Zakres  

  sterowane oprogramowaniem  
  0 to 90°  

Rozdzielczość  
Dokładność 

  0.01°  
0.3° 

  0.1°  
1° 

  Oprogramowanie  

ADVANCE    kąt zwilżania  
swobodna energia powierzchniowa ciała stałego 2)

 
  

           napięcie międzyfazowe I powierzchniowe cieczy 2), 3)
 

System dozujący z podwójnym ciśnieniem 1)
 



 

 

Specyfikacje pomiaru DSA100B DSA100S DSA100E 

Metoda naniesionej/wtryskiwanej kropli 

Wynik  
Zakres 4)

 
  

Rozdzielczość 4)
 

Dokładność 5)
 

  

Model  
Typ 6)

 

  kąt zwilżania  
  0 do 180°  
  0.01°  
  0.3°  
  sekcja stożkowa, polynom, kołowy, Young-Laplace, wysoki-szeroki  

postępujący, cofający się, statyczny, dynamiczny, pochylony 
 

 
Wynik  
Model 

   surface free energy  
wyrównywanie stanów, Zisman, Fowkes, Wu, Owens-Wendt-Rabel-Kaelble, Schultz-1, Schultz-2, rozszeżony  Fowkes, oparty na teorii 
kwasów 

 

 
Wynik  
Zakres  
Rozdzielczość  
Dokładność  
Model  
Typ 

  napięcie międzyfazowe I powierzchniowe  
  0.01 do 2000 mN/m  
  0.01 mN/m  
  0.3 mN/m  
   Young-Laplace  

statyczny, dynamiczny 
 

1) opcja 
2) opcja dla DSA100B 
3) opcja dla DSA100S 
4) oparte na oprogramowaniu 
5) oparte na urządzeniu 
6) może być wymagane dodatkowe wyposażenie 

Metoda wiszącej/spadającej kropli 2), 3)
 

Swodna energia powierzchniowa ciał stałych 2)
 



 

 

Ogólne specyfikacje DSA100B DSA100S DSA100E 

Rozmiary próbki 

Maksymalny rozmiar próbki 7) 320 mm × ∞ × 275 mm (szer. × głęb. × wys.) 

  Kontrola temperatury  

Urządzenia  
Typ  
Zakres  
Maksymalna wielkość próbki  
Rozdzielczość  
Zewnętrzny cyrkulator  
Gaz obojętny 

  stół na próbki z kontrolą temperatury, komory, kuwety  
  ciecz,  elektryczny, Peltier  

-30 8) do 400 °C 9)
 

  

132 mm × 132 mm × 27 mm (szer. × głęb. × wys.) 10)
 

  0.1 K  
  z cieczą  

tak 

  Pomiar temperatury  

Zakres  
Rozdzielczość  
Precyzja  
Dokładność  

  -50 do 400 °C  
  0.1 °C  
  0.1 °C  
  1/3 DIN B (±0.1 °C at 0 °C to ±0.8 °C at 400 °C)  

Zewnętrzny czujnik  2 złącza (PT100) 11)  2 złącza (PT100) 11) 
  2  złącza (PT100)  

Miejsce   stół na próbki, komora, kuweta 

  Obudowa i urządzenia peryferyjne  

Komora  
Tarcza ochronna igły  
Kamera i obudowa el. optycznych  
Klawiatura do sterowania  
Wyrównywanie 

  test cieczy chronionej przed światłem  
  tak  
  tak  
  dostępna klawiatura komputera dla oprogramowania ADVANCE(KB20)  

tak 

  Środowisko  

Temperatura  
Wilgotność 

  pracy: 10  do  40 °C  
bez kondensacji 

  Wymiary urządzenia  

Szerokość/głębokość  
Wysokość  
Waga (bez akcesoriów) 

  555 mm × 375 mm   
  490 mm  

24 kg 

  Zasilanie  

Napięcie  
Pobór mocy  
Częstotliwość 

  88 do 264 V  
  100 W  

50 do 60 Hz 

  Interfejsy  

Komputer USB 3.0 
 

7) bez osi 
8) z komorą odpuszczania – TC40 
9) z komorą odpuszczania – TC21 

 

10)  z komorą odpuszczania – TC 11 
11) modernizowane 

 


