
TENSIÔMETRO DE FORÇA – K100

A SOLUÇÃO DE ALTA 
PERFORMANCE PARA MEDIR 

TENSÃO SUPERFICIAL E          
TENSÃO INTERFACIAL



MAXIMIZANDO A VARIEDADE DE MÉTODOS DE 
MEDIÇÃO DE TENSÃO SUPERFICIAL E 
INTERFACIAL

Determina a tensão superficial, interfacial e ângulos de contato. 

Oferece uma ampla gama de métodos para requisitos individuais.

O sucesso encontra a flexibilidade

O contato próximo que mantemos com nossos clientes e cientistas, 
nos inspira a desenvolver soluções de medição perfeitamente 
projetadas para aplicações versáteis e exigentes - desde pesquisa e 
desenvolvimento até garantia da qualidade. Um de nossos resultados 
de maior sucesso é o Tensiômetro de Força  K100, um instrumento 
multi flexível para análises de superfícies e interfacial. Ele realiza 
medições automáticas de alta precisão, confiáveis, de tensão 
superficial e interfacial, bem como da concentração micelar crítica 
(CMC) e mede o ângulo de contato em sólidos, feixes de fibras e pós. 
Essa versatilidade o torna o tensiômetro mais vendido em todo o 
mundo.

Uma ampla gama de métodos exclusivos

O K100 é campeão em versatilidade - oferecendo a maior 
flexibilidade. Ele fornece a maior variedade do mundo de métodos 
de medição para caracterizar superfícies e interfaciais. Os 
principais métodos são baseados na detecção precisa da força, que 
ocorre ao imergir uma sonda de medição ou uma amostra sólida. É 
fácil medir a tensão superficial e interfacial usando métodos 
padronizados, incluindo o anel Du Noüy, a placa Wilhelmy, ou o 
método da haste. Mas o K100 também oferece uma série de outros 
métodos centrais para analisar líquidos e a molhabilidade de 
sólidos de várias formas. Além disso, a densidade de sólidos e 
líquidos pode ser determinada exatamente com nossos acessórios.

Projetado para uso flexível e medições confiáveis

O K100 garante gravações altamente confiáveis e controle rápido 
de temperatura de -15 a 300 ° C. Isso permite que as condições do 
processo térmico sejam simuladas ou que os fundidos sejam 
analisados. A simples mudança entre os diferentes métodos de 
medição ocorre inteiramente sem reconfigurar o instrumento. Uma 
das maiores vantagens do projeto de nosso K100 é a 
grande câmara de amostra que permite carregar o instrumento 
de uma forma mais rápida, conveniente e segura. Mesmo as 
amostras de grande porte podem ser facilmente processadas.

Medições rápidas e fáceis para amostras com um lado revestido 

O K100 tem a opção de obter resultados precisos do ângulo 
de contato durante o umedecimento e desumedecimento de 
um sólido, mesmo para amostras com revestimento de um lado. 
Com esta extensão do ângulo de contato dinâmico, o K100 é 
capaz de analisar essas amostras de forma rápida e fácil.

Medir volumes das amostras com volume menores com o 
método da haste

Nosso K100 executa o método da haste perfeitamente. Ele usa uma 
haste cilíndrica de pequeno diâmetro em vez de uma placa. 
Isso permite que as medições sejam realizadas em vasos 
menores. A vantagem, portanto, está nas amostras de 
volume reduzidos.



TAREFAS E APLICAÇÕES

ASTM D971 Método de teste padrão para tensão interfacial de óleo contra água pelo 
método do anel

ASTM D1331 Métodos de teste padrão para tensão superficial e interfacial de soluções de 
tintas, solventes, soluções de agentes tensoativos e materiais relacionados

ASTM D1417 Métodos Padrão de Teste de Latices de Borracha - Sintéticos

DIN EN 14210 Agentes tensoativos - Determinação da tensão interfacial de soluções de 
agentes tensoativos pelo método do estribo ou anel

DIN EN 14370 Agentes tensoativos - Determinação da tensão superficial

ISO 304 Agentes tensoativos - Determinação da tensão superficial por 
emersão de filmes líquidos

ISO 1409 Plásticos / borracha - Dispersões de polímeros e látex de borracha (naturais e 
sintéticos) - Determinação da tensão superficial pelo método do anel

ISO 4311 Agentes tensoativos aniônicos e não iônicos - Determinação da concentração 
micelar crítica - Método de medição da tensão superficial com uma placa, 
estribo ou anel

ISO 6889 Agentes tensoativos - Determinação da tensão interfacial por emerção 
de filmes líquidos

OECD 115 Diretriz da OCDE para o teste de produtos químicos: tensão superficial de 
soluções aquosas

ASSEGURANDO NORMAS E 
PADRÕES ATUAIS
Com este instrumento único, conseguimos dar grande ênfase na 
replicabilidade e padronização de nossos resultados de medição. O 
K100 é projetado de acordo com quase todas as normas EU, ISO, 
DIN e padrões ASTM válidos em relação à tensão superficial e 
interfacial.

Normas e padrões válidos

 Determinação da eficácia e eficiência de surfactantes por medição de 
concentração micelar crítica (CMC)
 Comportamento de molhabilidade de comprimidos, ingredientes  
ativos farmacêuticos e excipientes
 Molhabilidade de vernizes e tintas
 Decomposição de produtos presentes em óleos
 Liberação de tanques e validação de limpeza na indústria alimentícia  
Molhabilidade e adesão de revestimentos
 Desenvolvimento de produtos cosméticos
 Propriedades de molhabilidade das tintas
 Molhabilidade de feixes de fibras e tecidos
 Análise de modificações de superfície

MÉTODOS E OPÇÕES 
DE MEDIÇÃO

 Tensão superficial e tensão interfacial usando o método de anel, placa 
e haste
 Tensão superficial e tensão interfacial usando o método de anel (tear-
off), Ex: para medições de acordo com ASTM D971 CMC de surfactantes  
Ângulo de contato e energia livre de superfície de sólidos, pós ou feixes 
de fibras
 Densidade de líquidos e sólidos
 Comportamento de sedimentação de dispersões
 Resistência à penetração de sedimentos
 Medição de -15 a 300 ° C, medição de temperatura com sensor interno 
ou externo



MEDIÇÃO DE ALTA PRECISÃO PARA TENSÃO 
SUPERFÍCIAL E TENSÃO INTERFACIAL

Sensor de força altamente sensível com resolução excepcional. 
Preciso e estável
Grande variedade de recipientes para amostras

Componentes de alta qualidade para medições precisas

O Tensiômetro de Força - K100 é equipado com um sensor de força 
de alta precisão, levando a uma resolução de 0,001 mN / m. Além 
disso, todas as sondas de medição, como anéis e placas, exibem 
uma precisão alta e também certificada.

Mais estabilidade e suavidade para precisão absoluta 

Para máxima reprodutibilidade, eliminamos o efeito incômodo da 
vibração usando uma unidade de funcionamento dinâmico e suave. 
Além disso, reduzimos o longo tempo de percurso do sensor de força, 
para um tempo mínimo.

Uma ampla gama de recipientes de amostras para várias aplicações

Dependendo do método de medição, uma grande variedade de 
recipientes de amostras, com formatos precisos, pode ser usada.

   Cone de medição para caracterizar a penetração em 
sedimentos
  Recipiente de amostra para folhas e filmes
  Recipiente de amostra para fibras individuais
  Recipiente de amostra de vidro e uma ferramenta para 

preparação uniforme, medem os comportamentos de 
adsorção e molhabilidade de amostras de pó        

   Recipiente de amostra para amostra de placa sólida

Câmara de fibra para investigar as propriedades de molhabilidade de 
feixes de fibras, pigmentos ou pós

Sonda de sedimentação para caracterizar a 
sedimentação de dispersões

O recipiente de amostra certo para sua aplicação:



CRIAMOS OPÇÕES INTELIGENTES E QUE POUPAM TEMPO EM TORNO 
DA PARTE MAIS IMPORTANTE - SUA APLICAÇÃO

Recursos para uma preparação fácil e confiável 
Repetibilidade máxima
Análises intuitivas e gestão de resultados

Estágio de amostra motorizado com alta resolução de posição

O estágio de amostra controlável por software do Tensiômetro de 
Força K100 se move em uma ampla faixa de velocidade e comunica 
sua posição exata ao software com uma resolução de 0,1 μm. Isso 
aumenta a precisão dos resultados onde o controle de posição é 
essencial, por exemplo, para medições de anel Du Noüy ou ângulo de 
contato. A opção de salvar posições padrão auxilia na preparação das 
análises.

Ionizador embutido contra eletrecidade estática

Um ionizador é integrado à câmara de amostra e garante medições 
confiáveis do ângulo de contato em amostras sólidas. Elimina 
automaticamente a eletrecidade estática que pode invalidar os 
resultados.

Agitando sem influência magnética

A função de agitação automática integral garante a homogeneização 
ideal de soluções e dispersões antes de cada medição. Ele funciona 
sem um ímã permanente, não afeta o sensor de força sensível e 
permite que você analise até mesmo amostras magnéticas.

Compartimento de medição iluminado

A unidade de iluminação no compartimento de medição reflete a 
superfície da amostra, bem como a sonda, o que torna o 
posicionamento da amostra muito fácil.

Controle impressionante de instrumentos e gerenciamento de dados 
com nosso software ADVANCE

ADVANCE é nosso software universal inovador projetado para 
funcionar com todos os instrumentos KRÜSS com base em uma 
abordagem comum e intuitiva. As funções relevantes para cada etapa 
de trabalho são organizadas em blocos que exibem todos os 
elementos necessários no contexto. Ao evitar o uso de menus e pop-
ups, ADVANCE dispensa todos os cliques desnecessários e procuras 
demoradas de elementos ocultos.

Os métodos de medição K100 são executados com modelos pré-
preparados que padronizam os procedimentos totalmente 
automatizados nos mínimos detalhes, proporcionando assim a 
máxima repetibilidade. Todos os dados e resultados são claramente 
mostrados em vários blocos personalizados para cada método. 
Funções para relatórios, exportação de dados, acesso rápido para 
comparações de resultados de até 20 medições, tornam o ADVANCE 
uma ferramenta poderosa para gerenciar e avaliar seus dados.



COMBINAMOS DESIGN INTELIGENTE COM EXCELENTE 
USABILIDADE

  Calibração automatizada
Corpo e componentes robustos
Feito na Alemanha

O Tensiômetro de Força K100 não é apenas um instrumento de 
medição universal - ele atende um mercado que precisa de 
soluções laboratoriais perfeitas para aplicações cotidianas 
altamente exigentes.

Calibração automatizada

O K100 elimina calibrações complicadas ou demoradas. Ao 
configurar o instrumento, o ajuste automático do sensor de força 
fornece dados de medição confiáveis. Nosso K100 armazena os 
dados de ajuste internamente e os usa imediatamente durante a 
medição. Este conceito evita o que é típico de outros tensiômetros: 
a necessidade de ajustes diários ou após a troca da sonda de 
medição.

Equipado para ser prático

A grande câmara de amostra possui portas giratórias de vidro 
magneticamente travadas, que a protegem das correntes de ar 
problemáticas. Um nível de bolha embutido ajuda você ajustar a 
base de amostra com precisão para permitir medições de força 
precisas.

Operação fácil e intuitiva com nosso teclado de controle

A operação intuitiva pelo do teclado de controle combinado ao  
controle do software, é uma interação exclusiva de nosso K100. 
Facilita o controle do estágio da amostra e de outros componentes 
antes e durante a medição.

Projetado para funcionar sob intenso uso diário

Todos os componentes do K100 são robustos e projetados para 
atender às necessidades diárias do seu laboratório. Eles fornecem 
uma excelente resistência a óleos e solventes.

Sensor de força protegido

O sensor de força de alta sensibilidade é protegido o tempo todo 
por um mecanismo de bloqueio que apenas libera o sensor de força 
durante as medições e se ativa automaticamente após a medição.

Projetado e desenvolvido na Alemanha

Cada K100 foi totalmente projetado, construído à mão, montado e 
testado na Alemanha. Cada instrumento que sai do nosso centro de 
produção é um compromisso com uma qualidade excepcional com 
uma abordagem altamente científica.



Temperaturas de -15 a 300 ° C
Série de concentração totalmente automatizada para CMC

TJ50 - Unidade de controle de temperatura Peltier de -15 a 130 ° C

Nossa unidade de controle de temperatura Peltier alcança a 
temperatura de medição desejada com rapidez e precisão. 
Além das medições em altas ou baixas temperaturas, a 
unidade é especialmente adequada para análises com 
precisão em condições térmicas definidas por padrão , que são 
difíceis de alcançar com um termostato líquido simples. 
Excelente isolamento e um agitador integrado proporcionam 
estabilidade térmica e homogeneidade.

TJ60 - unidade de controle de alta temperatura até 300 ° C

Com nossa solução de alta temperatura, dados precisos de 
tensão superficial e ângulo de contato dinâmico de líquidos 
quentes, como polímeros fundidos ou betume, são facilmente 
acessíveis. A unidade aquece rapidamente á amostra para 
atingir e manter estável uma temperatura desejada. 
Recipientes de amostra descartáveis feitos de alumínio, um 
bom condutor de calor, resolvem o problema de 
contaminações devido ao uso constante. Além disso, o gás 
inerte pode ser conectado para evitar a oxidação.

Micro Dispenser para medições CMC totalmente automatizadas

Nosso Micro Dispensador equipa o Tensiômetro de Força  K100 
para medir a concentração micelar crítica (CMC). A faixa de 
concentração de surfactante é configurada e medida de forma 
totalmente automática. Trabalhar com dois micro 
dispensadores - um para dispensar o líquido e outro para 
aspirar o mesmo volume - permite uma faixa de concentração 
muito ampla. Uma alta densidade de pontos de medição pode 
ser criada para medir o CMC com muita precisão. As medições 
com falha devido a uma solução inicial 
excessivamente concentrada são virtualmente descartadas, 
pois ela pode ser diluída em várias ordens de magnitude para 
encontrar o CMC.

Tensiômetro de Força  K100 com Micro DispensadorTJ60 – unidade de controle de alta temperatura até 300 °C 

PERFEITAMENTE PREPARADO PARA CONTROLE DE 
TEMPERATURA E MEDIÇÃO DE CMC



SEMPRE PERTO DE VOCÊ
Na KRÜSS, combinamos know-how técnico e conhecimento científico 
com muita paixão. É por isso que não apenas produzimos 
instrumentos de medição de alta qualidade para química de 
superfície e interfacial - oferecemos uma combinação única de 
produto e consultoria científica. Nossa transferência contínua de 
know-how garante que não apenas nós da KRÜSS acompanhemos os 
desenvolvimentos científicos, mas também nossos clientes.

Desta forma, ajudamos você a otimizar e fazer melhor uso de suas 
tecnologias. Isso nos tornou o líder de mercado global na área de 
medição de tensão superficial e interfacial. Naturalmente, teremos o 
prazer de apoiá-lo com mais informações também. Sinta-se à 
vontade para nos perguntar sobre publicações, casos de aplicação e 
informações úteis sobre outros produtos KRÜSS. Estamos sempre 
perto de você.

Sede

KRÜSS GmbH | Borsteler Chaussee 85 | 22453 Hamburgo | Alemanha 
Tel.: +49 40 514401- 0 | Fax: +49 40 514401- 98 | info@kruss.de 

Seu contato local: kruss-scienti ic.com/contact

Outros locais

USA Matthews, NC | Tel.: +1 704 847 8933 | info@krussusa.com 
China Shanghai & Beijing | Tel.: +86 21 2425 3010 | info@krusschina.cn  
France Villebon sur Yvette | Tel.: +33 1 6014 9494 | info@kruss.fr 
UK Bristol | Tel.: +44 117 325 0257 | info@kruss.co.uk
BR  São Paulo | Tel +55 11 32778522 | lactea@lactea.com.br

kruss-scientific.com


