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COLUMBUS, Ohio (den 21. maj 2018) 
 
METTLER TOLEDO Flash DSC 2+: Få ny indsigt i materialer 
 
METTLER TOLEDO har fornøjelsen af at introducere den nye Flash DSC 2 + – det eneste kommercielt 
tilgængelige chipkalorimeter. Med endnu højere varme- og kølehastigheder er dette instrument ideelt til 
udførelse af polymeranalyse. Flash DSC 2+ tillader også målinger under ilt fri forhold og ved 
temperaturer op til 1000 °C. 
 
METTLER TOLEDO har udgivet en ny Flash Differentiel Scanning Kalorimeter (DSC) med mulighed for 
at udføre målinger over et bredt temperaturområde (fra -95 °C til 1000 °C). Derfor giver Flash DSC 2+ 
adgang til endnu flere materialer og udgør et kvantespring inden for materialekarakterisering.  
 
Flash DSC 2+ har mange fordele, herunder:  

• To chipsensorer – standard UFS 1 chipsensor (til større 
mængder organiske materialer og temperaturer op til 
500 °C) eller den varmebestandige UFH 1 sensor (til 
temperaturer op til 1000 °C) 

• Ultrahøje opvarmningshastigheder på op til 
3.000.000 K/min – undertrykker 
omorganiseringsprocesser  

• Ultrahøje kølehastigheder på op til 2.400.000 K/min – 
tillader dannelse af materialer med definerede strukturelle 
egenskaber 

• Høj følsomhed – tillader målinger ved lave opvarmningstal, 
der overlapper med konventionel DSC 

• Bredt temperaturområde – udfører målinger fra -95 °C til 1000 °C (ideel til metalliske eller 
keramiske materialer)  

• Nem at anvende – fra let prøveforberedelse og sensorændring til praktisk resultatevaluering 
• Oxygenfri tilstand – beskytter prøver mod oxidation 
• Hurtig responsføler – muliggør kinetikken af ekstremt hurtige reaktioner eller 

krystalliseringsprocesser 
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Effektivitet 
Høj varme- eller kølehastighed er kun mulig, når prøven er tilstrækkeligt lille og i god termisk kontakt 
med sensoren. Prøven smelter i den første opvarmning. Den termiske kontakt med sensoren forbedres 
derved betydeligt. Definerede prøvestrukturer kan derefter fremstilles ved at variere kølehastigheden over 
et bredt temperaturområde. Under den anden opvarmning har prøven ingen tid til at omorganisere på 
grund af de meget høje opvarmningshastigheder. Det enorme udvalg af køle- og varmehastigheder gør 
det muligt at måle mange forskellige prøvestrukturer i et eksperiment. 
 
Polymerer, polymorfe stoffer og mange sammensætninger og blandinger har metastabile strukturer, der 
afhænger af de køleforhold, der anvendes i deres produktion. Ved opvarmning kan 
omorganiseringsprocesser såsom smeltning og om krystallisering af ustabile krystalloider eller 
separering af faser forekomme. Virkningen af omorganiseringen på varmekurven kan analyseres ved at 
variere opvarmningshastigheden. Flash DSC kan simulere tekniske processer, hvor der sker hurtig 
afkøling. Dette giver information om virkningen af additiver (fx kernedannende midler) under nær-
procesbetingelser. Isotermiske målinger giver information om kinetikken i overgange og reaktioner, der 
finder sted på få sekunder. Hurtige målinger sparer tid i analysen og udviklingen af materialer. 
 
Nem at anvende 
Flash DSC 2+ anvender genanvendelige chipsensorer, der er baseret på MEMS-teknologi (Micro-Electro 
Mechanical Systems). Prøver tilskæres først på et mikroskopglas og overføres derefter og placeres på 
sensoren ved hjælp af et hårstrå. Efter en vellykket prøveindlæsning smeltes prøven for at give perfekt 
vedhæftning til overfladen og optimal varmeoverførsel fra prøve til sensor. 
 
Sensorer kan ændres på mindre end et minut og derefter opbevares sikkert i chipsensorkassen, de blev 
leveret med. De genbruges ofte til flere målinger. Den forbedrede sensor-fastspændingsmekanisme i 
Flash DSC 2+ bidrager også til nøjagtige resultater med højere reproducerbarhed. 
 
Endelig er den store og letlæselige farvetouchskærm, der viser instrumentets status, placeret på forsiden 
af Flash DSC 2+. Individuelle sekvenser og forespørgsler kan også tilføjes direkte via touchskærmen 
uden brug af en pc. 
 
Få mere at vide om Flash DSC 2+ ved at besøge produktsiden. 
 
Flere oplysninger om METTLER TOLEDO kan findes på www.mt.com/lab. 

 

 

http://www.mt.com/ta-flashdsc?cmp=af_US_EPR_LAB-ANA_OTH_FlashDSC2+_20180426
http://www.mt.com/lab
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For spørgsmål , kontakt venligst: 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens 
største producent og sælger af vejeinstrumenter til brug i laboratorier, industrien og i fødevarebutikker. 
Selskabet er også blandt de tre bedste aktører på flere tilhørende markeder for analyseinstrumenter og 
er en førende leverandør af automatiserede kemiske systemer, der anvendes i forbindelse med 
opdagelse og udvikling af lægemidler og kemiske sammensætninger. Desuden er selskabet verdens 
største producent og sælger af systemer til metaldetektion, der anvendes inden for produktion og 
emballering. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO findes på www.mt.com.   
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