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 Legenda

Declaramos, sob exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as disposições das diretivas 2014/35/UE, 2014/68/CE (artigo 3,( 
3)), 2014/30/UE e 2011/65/UE e está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN 61010-1, EN 61326-1, EN 
60529 e EN ISO 12100.

 Declaração de conformidade

fatura e a indicação dos motivos da reclamação diretamente para 
a nossa fábrica. Os custos de transporte ficam a seu cargo.

A garantia não inclui peças de desgaste nem se aplica a 
defeitos provocados por mau uso e insuficiente conservação e 
manutenção, contrário às instruções presentes neste manual.

Leia o presente manual de instruções com atenção. A IKA® 
apenas se considera responsável pela segurança, fiabilidade e 
desempenho do aparelho quando

•  o aparelho é usado de acordo com o manual de instruções,
•  as intervenções no aparelho são realizadas exclusivamente por 

pessoas autorizadas pelo fabricante,
•  nas reparações apenas foram usadas peças e acessórios 

originais.
O calorímetro apenas pode ser aberto por um centro de 
assistência ou de apoio ao cliente autorizado.

Recomendamos que se dirija ao nosso serviço após venda.

Além disso, recomendamos que consulte as normas de 
segurança e de prevenção de acidentes em vigor.

A IKA® não se responsabiliza por danos nem custos derivados de 
acidente, uso abusivo do aparelho ou alterações, reparações e 
inovações não autorizadas.

Leia o manual de instruções por completo antes da 
colocação em funcionamento e tenha em atenção as 
instruções de segurança.
Guarde este manual de instruções num local acessível a todos.
Certifique-se de que apenas pessoal qualificado trabalha com o 
aparelho.

Respeite as instruções de segurança, diretivas, normas de 
segurança e de prevenção de acidentes.

Neste capítulo poderá saber a forma como tirar maior proveito 
deste manual de instruções, para trabalhar com o calorímetro em 
segurança.

É necessário respeitar as instruções presentes no capítulo 
“Instruções de segurança“.

Os capítulos devem ser percorridos por esta ordem.

O capítulo “Transporte, armazenamento, local de montagem“ é 
importante para a rentabilidade do sistema e para garantir a alta 
precisão da medição.

O calorímetro destina-se a medições, após as quais executa os 
procedimentos incluídos no capítulo “Montagem e colocação 
em funcionamento“ e no capítulo “Preparação e execução de 
medições“.

Os algarismos 1, 2, 3, etc. nos capítulos seguintes identificam 
instruções de manuseamento, que têm de ser executadas sempre 
nesta sequência.

Garantia e responsabilidade
De acordo com as condições de venda e de transporte da IKA®, 
o período de garantia é de 12 meses, ou de 24 meses caso 
se efetue o registo. Para reivindicar a garantia dirija-se ao seu 
revendedor especializado, ou envie o aparelho juntamente com a 

 Indicações para o utilizador

PT

Situação (extremamente) perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar a 
morte ou ferimentos graves.

Situação perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar a morte ou 
ferimentos graves.

Situação perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar ferimentos leves.

Aponta, p.ex. para ações que podem causar danos materiais.

Indicação dos perigos originados por temperaturas elevadas!

PERIGO

CUIDADO

ATENÇÃO

AVISO

PERIGO
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 Instruções de segurança

Leia todo o manual de instruções antes da 
colocação em funcionamento e respeite as 
instruções de segurança.

Guarde o manual de instruções num local acessível a todos.
Certifique-se de que apenas pessoal qualificado trabalha com o 
aparelho.

O calorímetro C 1 deve apenas ser usado para calcular o valor 
calorífico de substâncias sólidas e líquidas de acordo com as 
normas nacionais e internacionais (por ex. DIN 51900, BS 1016 T5, 
ISO 1928, ASTM 5468, ASTM 5865 e ASTM 4809).

O recipiente sob pressão está integrado no calorímetro C 1. O 
consumo máximo de energia no recipiente sob pressão não 
deve ultrapassar 40000 J (selecione a massa de amostra em 
conformidade). A pressão de serviço permitida de 142 bar (14,2 
MPa) não deve ser ultrapassada. A temperatura de serviço máxima 
permitida no recipiente sob pressão não deve ultrapassar 50 °C.

Encha o calorímetro C 1 com oxigénio até uma pressão máx. 
40 bar (4 MPa). Controle a pressão definida no redutor de pressão 
do seu sistema de alimentação de oxigénio. Antes da combustão 
verifique a estanqueidade (consulte o capítulo “Verificação da 
estanqueidade com o teste do sistema“).

Algumas substâncias tendem a uma combustão explosiva (por 
ex. devido à formação de peróxido), que podem provocar o 
rebentamento do recipiente sob pressão. O calorímetro IKA® C 1 
não pode ser usado para análises em amostras explosivas.

Substâncias, cujo comportamento ao fogo seja desconhecido, 
têm de ser analisadas quanto a isso antes de uma combustão no 
recipiente interior (perigo de explosão). Se queimar amostras 
desconhecidas, saia do compartimento ou mantenhase 
afastado do calorímetro.

O ácido benzoico apenas pode ser queimado na forma comprimida! 
Pós e poeiras combustíveis têm de ser previamente comprimidos. 
Pós e poeiras secos em estufas, como por ex. aparas de madeira, 
feno, palha, etc. tornam-se explosivos quando queimados! Têm 
de ser humedecidos previamente! Líquidos facilmente inflamáveis 
com uma baixa pressão de vapor (por ex. tetrametildisiloxano bi-
hidrogenado) não podem entrar em contacto direto com o fio de algodão!

Na combustão de substâncias com metal, certifique-se de que o 
consumo de energia total não é ultrapassado!

Além disso, é possível ocorrer, por ex. resíduos de combustão 
tóxicos na forma de gases, cinzas ou precipitação na parte interna 
do recipiente.

PERIGO
Nesta atividade respeite as normas 
de prevenção de acidentes em vigor 
no local de trabalho.

Utilize o seu equipamento de proteção individual.

Ao manusear amostras de combustão, resíduos e meios auxiliares 
deve respeitar as normas de segurança adequadas.
Podem advir perigos das seguintes substâncias:
 –  corrosivas
 –  facilmente inflamáveis
 –  explosivas
 –  bacteriologicamente infetadas
 –  tóxicas.

Ao usar oxigénio respeite as normas que se seguem.

Mantenha os tubos e as uniões roscadas condutoras de oxigénio 
sem massa lubrificante.

PERIGO
Advertência geral de perigo: Como 
gás comprimido, o oxigénio é 
comburente; alimenta combustões 
intensas; pode reagir violenta-mente 
a substâncias inflamáveis.

Não utilize óleo nem massa lubrificante!

PERIGO
Os gases de combustão são 
perigosos para a saúde, pelo que o 
tubo de ventilação deve ser conec-
tado a um sistema de aspiração ou 
de aspiração de gás adequado.

PERIGO
Cuidado! Em caso de erro 04 „Min.
Temp.Diff.“, a câmara de com-
bustão poderá ficar muito quente 
mesmo após a indicação “Kein 
Temperatur-anstieg“ (sem au-
mento da temperatura) após uma 
ignição/combustão!

Depois de terminar o trabalho, feche a válvula principal do sistema 
de alimentação de oxigénio.
Execute trabalhos de manutenção apenas com o sistema 
despressurizado.
Se utilizar cadinhos em aço inoxidável deverá verificar o seu estado 
antes de cada utilização.
Se a espessura do material diminuir, o cadinho pode incinerar-se e 
danificar o recipiente sob pressão. Por razões de segurança, os 
cadinhos devem deixar de ser utilizados após um máx. de 
25 combustões.
Com a declaração de conformidade CE obtém a nossa confirmação 
de que este recipiente sob pressão foi fabricado de acordo com 
a diretiva relativa a de equipamentos sob pressão 2014/68/CE. 
(Artigo 3 al. 3).
O recipiente sob pressão foi sujeito a um ensaio de pressão com 
a pressão de teste de 203 bar (20,3 MPa) e a um ensaio de 
estanqueidade com oxigénio de 40 bar.
Os recipientes sob pressão são autoclaves de teste e têm de ser 
verificados por um perito antes de qualquer utilização (consulte o 
capítulo: “Manutenção“).
Uma utilização única entende-se também como uma série de 
ensaios, que é realizada com o mesmo esforço relativamente a 
pressão e temperatura. As autoclaves de teste têm de ser usadas 
em câmaras especiais.
Os recipientes sob pressão devem ser sujeitos a inspeções 
periódicas (inspeções internas e verificações da pressão) por 
peritos, e estas inspeções devem ser determinadas pela entidade 
exploradora com base nas experiências, no modo de operação e 
do material alimentado.
A declaração de conformidade é inválida se forem efetuadas 
alterações mecânicas nas autoclaves de teste ou se, na sequência 
de corrosão muito forte (por ex. corrosão por picadas devido ao 
halogéneo), a resistência deixar de estar garantida.
Sobretudo a rosca do recipiente sob pressão na parte inferior e 
a porca estão sujeitas e grandes esforços e devem, por isso, ser 
verificadas quanto a desgaste. (consulte a figura “Descrição dos 
componentes do sistema“)
O estado dos vedantes deve ser controlado e a sua funcionalidade 
deve ser garantida através de um teste do sistema (consulte o cap. 
“Conservação e manutenção“).
Antes da utilização verifique se os vedantes apresentam danos 
(consulte o capítulo “Conservação e manutenção“.

PERIGO
Se a manutenção, sobretudo a 
verificação da pressão, não for 
realizada ou não for realizada cor-
retamente, aumenta o risco de um 
rebentamento do recipiente sob 
pressão ou de um incêndio interno 
descontrolado dos elét-rodos e 
queimaduras dos vedantes (efeito 
de maçarico) Perigo para a saúde e 
vida!



5

As verificações da pressão e trabalhos de assistência só podem ser 
realizados por peritos. 
Estipulamos que o calorímetro C 1 deverá ser enviado 
para verificação e eventual reparação na nossa fábrica 
após 1000 ensaios ou um ano ou num prazo menor em 
conformidade com a utilização.

No âmbito deste manual de instruções entende-se como sendo 
peritos as pessoas que
1.  devido à sua formação, conhecimentos e experiência 

prática, oferecem as garantias necessárias para realizarem 
estas verificações corretamente,

2. possuem a fiabilidade exigida,
3. são totalmente autónomos na atividade de verificação,
4.  se necessário, dispõem dos equipamentos de verificação 

necessários,

5.  fornecem garantias adequadas para os pré-requisitos 
mencionados em 1..

Ao utilizar recipientes sob pressão respeite as diretivas e a legislação 
nacional!

Quem utilizar um recipiente sob pressão, deve mantê-lo em 
bom estado, usá-lo corretamente, fazer a sua manutenção, 
realizar imediatamente os trabalhos de conservação e reparação 
necessários e tomar as medidas de segurança necessárias e 
adequadas às circunstâncias.

Um recipiente sob pressão não deve ser usado quando apresentar 
defeitos que possam colocar em perigo os trabalhadores ou 
terceiros. Pode consultar a diretiva sobre equipamentos sob 
pressão na Beuth Verlag.

O calorímetro C 1 é usado para determinar o valor calorífico de 
substâncias sólidas e líquidas.

Para isso, uma quantidade conhecida de uma substância é 
queimada sob uma atmosfera de oxigénio no recipiente interior, 
que se encontra numa câmara de água. O valor calorífico 
da amostra é calculado a partir do aumento de temperatura 
resultante, da massa da amostra, bem como da capacidade 
calorífica conhecida de todo o sistema.

O calorímetro C 1 está sujeito à diretiva relativa a equipamentos 
sob pressão 2014/68/CE. Nesse sentido, respeite as instruções de 
segurança.

Para adaptações a tarefas individuais em laboratório utilize 
consumíveis e acessórios originais IKA®.

 Utilização conforme as disposições das normas

Propriedades do sistema

O calorímetro IKA® C 1 é um calorímetro de combustão para 
calcular o valor calorífico de substâncias líquidas e sólidas não 
explosivas. As amostras são queimadas num recipiente fechado 
com oxigénio sob pressão. A quantidade de calor existente, 
medida num sistema previamente calibrado, permite o cálculo do 
valor calorífico provisório da amostra de acordo com as diferentes 
normas e prescrições aplicadas a nível global.

As correções necessárias após a combustão no calorímetro 
podem ser indicadas, corrigidas e calculadas, por exemplo, 
com o nosso software Calwin® C 6040 (acessório), começando 
por correções da acidez até ao valor calorífico de acordo com 
as normas DIN, ISO, ASTM, GB e GOST. A transferência dos 
resultados para EXCEL permite adaptar cálculos especiais ou 
próprios de forma simples e rápida.

O calorímetro C 1 patenteado pela IKA® e único no mundo 
funciona de acordo com o método de medição isoperibólico 
universal a 22 °C e 30 °C. Os valores referentes à temperatura 
são emitidos todos 12 segundos, e o cálculo da correção da 
temperatura realiza-se em conformidade com a norma Regnault-
Pfaundler.

Tempos de medição do sistema:
-  Tempo de preparação da amostra: < 1 minuto
-  entre o início de uma medição e o início da próxima: 12 minutos
-  Tempo de ensaio preliminar: Oscilação do sistema 3 minutos
-  Ensaio principal: após a ignição da amostra 4 minutos
-  Ensaio posterior e preparação do sistema para o próximo ensaio: 

5 minutos

Para eliminar a água de arrefecimento, o calorímetro pode ser 
operado com um termostato/sistema de refrigeração disponível 
no mercado, tal como por ex. o IKA® KV 600 (acessório).

Não utilize água destilada ou desmineralizada (aumento 
do risco de corrosão) !

Encha o sistema de refrigeração de acordo com o manual de 
instruções correspondente. Definições da temperatura da água de 
arrefecimento no termostato/sistema de refrigeração:
-  no modo de trabalho isoperibólico 22 °C: 18 - 21 °C
-  no modo de trabalho isoperibólico 30 °C: 26 - 29 °C

Em alternativa, o aparelho também pode ser operado por um 
aquecimento C 1.20 disponível como acessório numa ligação 
de água fixa. O acessório para ligação ao tubo de água ou ao 
termostato está incluído no material fornecida.

Os requisitos para a operação do C 1 com o aquecimento C 1.20 
numa tubagem de água:
- Água canalizada: recomenda-se água canalizada potável. 
   Misture (máx. 1ml para 4-5l de água) do aditivo para água. 

Dessa forma, melhora-se a durabilidade da água.
- Intervalo da temperatura: 12 °C – 28 °C
   (conforme a temperatura da água será necessário selecionar o 

modo de medição 22 °C ou 30 °C).
- Pressão da água: máx. 1 – 1,5 bar
   (no caso de pressão elevada ou inconstante, recomendamos 

a utilização de uma válvula reguladora da pressão C 25 
disponível no mercado)

- Consumo de água por medição: aprox. 4 litros

A deteção e monitorização é assegurada por verificações internas 
automáticas do sistema
 •  da presença de pressão de oxigénio
 •  da rotação regulada do agitador
 • da disponibilidade de água no sistema
 •  da temperatura de água de entrada
 •  do recipiente interior
 •  do fecho correto da célula de medição com bloqueio
 •  Contador de ignição com função de lembrete para a próxima 

manutenção



6

 Transporte, armazenamento

Condições de transporte e armazenamento

Durante o transporte e o armazenamento o sistema deve ser 
protegido conta impactos mecânicos, vibrações, deposições de 
pó e ar ambiente corrosivo. Além disso, preste atenção para que 
a humidade relativa do ar não ultrapasse os 80 %.

O aparelho apenas deve ser transportado e armazenado 
totalmente vazio.

Se necessitar de reparação, o aparelho deve ser limpo e esvaziado 
de substâncias perigosas para a saúde.

Remoção da embalagem

Retire cuidadosamente os componentes do sistema da 
embalagem e preste atenção a eventuais danos. É importante 
detetar eventuais danos de transporte ao retirar o aparelho da 
embalagem. Poderá ser necessário fazer o levantamento imediato 
dos danos (correio, comboio ou expedição).

Envie o aparelho na embalagem original. As embalagens normais 
de armazém não são suficientes para a devolução. Utilize também 
embalagens próprias para transporte.

 Material fornecido

• Calorímetro IKA® C 1
•  Fonte de alimentação da mesa
•  Manual de instruções
•  Tubagem de fluxo
•  Tubagem de refluxo
•  Tubo de escoamento
•  Braçadeira de cabo redonda
•  Tubo de ligação

•  Tubo de ventilação
•  Cabo de rede
• 1 Implemento
•  5 O-Ring FPM 11,0 x 2,0
•  2 O-Ring FPM 6,0 x 2,0
•  2 O-Ring FPM 15,0 x 2,0
•  5 O-Ring FPM 10,0 x 2,5
•  5 O-Ring FPM 8,0 x 2,5

 Descrição dos componentes do sistema

Interfaces para lado 
de trás do aparelho

Unidade de controlo 
com visor, elemento 
multifunções e teclado

Recipiente interior (IB)

elevador manual, 
articulado

A

A

A-A

Fundo

Cabo de ignição

Elétrodo de massa

Elétrodo de 
ignição

Alojamento 
do cadinho

Vista detalhada / de 
perfil recipiente interior

Célula de medição 
como recipiente 
sob pressão

Manípulo 
rotativoPorca rosc.

Parte inferior rosc.

•  5 O-Ring FPM 4,0 x 1,5
•  5 O-Ring FPM 3,0 x 1,5
•  1 Quad-Ring NBR 92,0 x 4,5
•  3 X-Ring NBR 6,07 x 1,78
•  C 1.1012 Organizador
•  C 1.104 Aditivo para banho de água
•  C 723 Ácido benzoico
•  4 base

•  Massa para O-Ring Molykote 55
•  Manípulo
•  Manual de instruções C 1
•  Instruções de segurança C 1/      

C 6000
•  Información técnica C 1
•  Inserir folha C 1 (4 steps to use)
•  Certificado de garantia

C 1.1012 
Organizador
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Tubos

 • Tubo de escoamento

 • Tubagem de fluxo

 • Tubagem de refluxo

 • Tubo de ventilação

 • Tubo de ligação

SW8

Sistema de 
refrigeração

C 1

C 1

Sistema de 
refrigeração

C 1

C 1

(O2)

C 1

(degas)

(water in)

(water out)

(overflow)

Filtro 10 μm

Sistema de 
refrigeração

Ar residual

Redutor de pressão C 29
Adaptador
SW 10

 Colocação em funcionamento

Local de montagem

O requisito para garantir uma elevada precisão de medição do 
sistema é uma temperatura ambiente constante. No local de 
montagem devem ser respeitadas as seguintes condições:

•  Nenhuma radiação solar direta
•  Nenhuma corrente de ar (por ex. perto de janelas, portas, 

ar condicionado)
•  Distância suficiente para aquecedores e outras fontes de 

calor
•  A distância mínima entre a parede e a parte de trás do 

aparelho não deve ultrapassar os 25 cm.
•  O sistema não pode ser coberto por material de 

laboratório, por ex. prateleiras, condutas, circuitos fechados 
etc.

•  A temperatura do compartimento tem de estar entre 20 °C 
... 25 °C (constante).

•  O sistema tem de ser montado numa superfície horizontal.

Para a operação do sistema é necessário que o local de 
montagem possua:
-  Uma alimentação de tensão de acordo com as placas de 

identificação dos componentes do sistema,
-  Um abastecimento de oxigénio (99,95 % de oxigénio puro, 

qualidade 3.5; pressão 30 bar) com indicação da pressão.

O abastecimento de oxigénio exige a presença de um dispositivo 
de bloqueio. Consulte as indicações sobre oxigénio no capítulo 
“Instruções de segurança“.

Leia com atenção o presente manual de instruções. A IKA® 
apenas se considera responsável pela segurança, fiabilidade e 
desempenho do aparelho quando

•  o aparelho é usado de acordo com o manual de instruções,

•  as especificações sobre o local de montagem são 
cumpridas.

máx. 1,5 bar
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Ligação do sistema de refrigeração

1.  Ligue a tubagem de fluxo 
ao acoplamento rápido na 
ligação “water in“ do lado 
do calorímetro. Ligue a outra 
extremidade do lado do sistema 
de refrigeração à “water out“ e 
aperte a braçadeira do tubo.

Tubagem de fluxo

Tubagem de refluxo

2.  Ligue a tubagem de refluxo 
com o acoplamento rápido 
à ligação “water out“ do 
lado do calorímetro. Ligue a 
outra extremidade do lado 
do sistema de refrigeração 
à “water in“ e aperte a 
braçadeira do tubo.

Ligação do tubo de ventilação

1.  Aparafuse o tubo de ventilação 
no acoplamento roscado 
“degas“ (SW8) e coloque a 
extremidade solta no canal de 
escoamento ou ligue a ponta 
livre a um equipamento de 
lavagem de gases.

Tubo de ventilação

Nesse sentido, respeite as instruções de segurança em vigor.
Pelo tubo de ventilação são escoados os gases de combustão 
provenientes do recipiente de desintegração após cada ensaio de 
combustão. O tubo de ventilação não deve ser comprimidos nem 
dobrados durante o seu assentamento.

3.  Não utilize água destilada ou desmineralizada 
(aumento do risco de corrosão)! Encha o sistema 
de refrigeração de acordo com o manual de instruções 
correspondente. Recomenda-se água canalizada potável. 
Misture (máx. 1ml para 4-5l de água) do aditivo para água 
fornecido. Dessa forma, melhora-se a durabilidade da água.

4.  Regule a temperatura do sistema de refrigeração de acordo 
com a temperatura de trabalho de calorímetro.

Ligação do tubo de escoamento

1.  Encaixe o tubo de escoamento 
até ao final na ligação “tap-
water“ do lado do calorímetro. 
Coloque a outra ponta do 
tubo de escoamento no bocal 
de enchimento do sistema de 
refrigeração.

Tubo de escoamento

2.  Proteja a ponta do tubo 
com uma proteção 
acoplável.

A ponta do tubo tem de 
ter sempre um acesso livre 
para ar e nunca pode ser 
mergulhada na água de 
arrefecimento!

Sistema de 
refrigeração

Ligação da alimentação de oxigénio

1.  Encaixe o tubo de ligação até 
ao final no acoplamento “O2 
in“ do lado do calorímetro 
e ligue a ponta livre ao 
redutor de pressão IKA®                      
C 29 (se necessário, com os 
adaptadores incluídos no C 29).

Pressão de serviço admitida 
do tubo de ligação 40 bar

Redutor de pressão 
IKA® C 29

PERIGO
     Os gases de combustão são 

perigosos para a saúde, pelo 
que o tubo de ventilação deve 
ser conectado a um sistema de 
limpeza ou de aspiração de gás 
adequado.
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Ligação da fonte de alimentação da mesa

1.  Ligar o cabo de ligação da 
fonte de alimentação (24 V)

NOTA:  Respeite a posição de 
encaixe correta (lado 
plano da ficha virado 
para a direita).

Cabo de ligação

A fonte de alimentação da mesa incluída no material fornecido 
não pode ser colocada de forma uniforme na mesa de 
laboratório. Deve ser protegida da humidade e da infiltração de 
água e não pode ser molhada.

2.  Cole as bases de borracha 
fornecidas na fonte de 
alimentação e assente-a nestas 
bases de borracha. Ligue a 
fonte de alimentação da mesa 
à sua rede de alimentação 
(100-240 V AC 50/60 Hz) 
mediante o cabo de ligação

lado plano da ficha

Ligação de periféricos

Aquecimento:  Saída de comando para a ligação do 
aquecimento IKA®.

Balança:  Interface RS232 para a ligação de uma balança 
(Mettler, Ohaus, Sortorius, Kern)

   Parâmetros das  Velocidade de 
   interfaces:   transmissão: 1200
      Bits de dados: 7
      Paridade: irregular
      Stopbits: 1
      Handshake: nenhum

PC/impressora:  Interface RS232 para a ligação a um PC para o 
comando do C 1 (Calwin® C 6040) ou de uma 
impressora para imprimir os dados de medição.

   Parâmetros das:  Velocidade de
   interfaces   transmissão: 9600
      Bits de dados: 8
      Paridade: nenhuma
      Stopbits: 1
      Handshake: nenhum

USB-B:  Interface do dispositivo USB para a ligação do ca-
lorímetro ao PC (Calwin® C 6040). A ligação simula 
uma interface de série no PC.

   Instalação:
    Após o C 1 ser ligado ao computador através do 

cabo de dados fornecido, este compartilha o sis-
tema operacional Windows com o controlador de 

24 V =

Interface de 
programação (Prog)

USB-B (USB)

PC / impressora (PC)

Balança (balance)

Aquecimento (ext)

dispositivos necessário. Este controlado pode ser 
descarregado da página principal da IKA®. Encon-
tra o controlador na seguinte página na Internet: 

   http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.

Interface de programação: (apenas para assistência)

24 V=  Entrada de tensão 24 V para ligação da fonte de 
alimentação da mesa fornecida.

Utilização do aparelho

1. Abertura do aparelho

O fecho do aparelho faz-se na sequência inversa
Q

h

h1

2

Q
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2.  Remoção do recipiente interior

  A colocação do aparelho faz-se na sequência 
inversa

h

3.  Remoção do fundo do recipiente interior

h

4.  Ligar o aparelho

  Abra o aparelho e 
ligue-o e desligue-o no 
interruptor presente na 
parte da frente.

h
 Unidade de controlo com visor

Visor

Bloco 
numérico

Tecla Del

Elemento 
multifun-
ções

Tecla Esc

Visor:  Indicação de dados do sistema, dados de ensaio, 
menus e janelas de diálogo para a introdução de 
dados

Bloco numérico:  Introdução de algarismos e pontos decimais

Tecla Del:  Eliminação de uma sequência introduzida do 
lado esquerdo do cursor (por ex. o peso de uma 
amostra de combustão)

Elemento multifunções
  Permite fazer scroll e selecionar pontos do 

menu, bem como alterar e confirmar valores de 
introdução mediante pressão

Tecla Esc:  A função Esc (Escape) está ativa na estrutura do 
menu, nas janelas e nos campos de introdução.

 •  Na estrutura de menus permite a passagem (se 
estiver presente) para o menu superior

 •  Nas janelas de introdução permite a passagem 
para a estrutura de menus superior

 •  Se a tecla Esc for premida num campo editável, 
a edição é concluída e o valor original é exibido 
novamente

Q
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Janela de diálogo

As janelas de diálogo estão equipadas com os seguintes elementos:

Título do menu Ponto do menu selecionável
(azul) Barra de deslizamento

Opções de menu ou notificações para o utilizador

Campo de intro-
dução editável
(amarelo)

Campo do 
estado

 • “Voltar“:
  Fecho de uma janela informativa sem valores de 

introdução e retrocesso para o menu superior.
  Também possível com [ESC]. 

 • “Aceitar“:
  Fecho de uma janela. As alterações efetuadas são 

guardadas pelo sistema. 

 • ‘Início‘:
  Cancelamento de uma medição. 

 • ‘Detalhes‘:
  Informações detalhadas durante o decurso de uma 

medição. 

 • ‘Graph‘:
  Vista gráfica durante o decurso de uma medição.

Campo de introdução editável:
  Pode ser ativado para a introdução de valores 

premindo o elemento multifunções. A cor de fundo 
do campo ativo torna-se amarela e a alteração do 
valor de introdução apenas é possível com a ajuda 
das teclas numéricas ou a rotação do elemento 
multifunções.

Campo do estado:
  Indicação do estado do aparelho que é importante 

para o utilizador e a operação

Título do menu:
  O nome da janela exibida no momento

Ponto do menu selecionado:
  O fundo azul (cursor) assinala o elemento 

selecionado. Pode alterar a posição rodando o 
elemento multifunções.

Barra de deslizamento:
  Se uma janela de menu possuir mais registos do 

que é possível exibir no momento, é indicada uma 
barra de deslizamento.

  Se girar o elemento multifunções pode ver os 
outros pontos do menu.

Notificações para o utilizador:
  Algumas janelas possuem uma área onde são 

indicadas notificações dirigidas ao utilizador.

Opções de menu:
  Permitem uma “progressão“ a partir da janela 

atual.

  Em seguida, são indicados e descritos a título de 
exemplo as opções de menu indicadas com maior 
frequência: 

 • “Cancelar“:
  Fecha uma janela sem aceitar as alterações 

realizadas no sistema.
 Também possível com [ESC]. 

Se confirmado, as alterações 
são assumidas

Se não confirmado, 
as alterações não são 
assumidas
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 Arranque do sistema

Quando o idioma tiver sido selecionado, o ecrã de abertura muda 
para a seguinte janela informativa: 

INFO:  Se a quantidade de ignições do aparelho ultrapassarem 
a quantidade máxima recomendada, deve realizar-se um 
ensaio de pressão com o aparelho.

 É exibida uma janela informativa adicional. 

 Consulte o capítulo - “Verificação da pressão“

INFO:  Se a pressão do oxigénio for demasiado baixa, é exibida 
uma indicação ao utilizador 

 Consulte o capítulo - “Pressão do oxigénio demasiado baixa“

A confirmação (por pressão do elemento multifunções) permite 
a indicação de outra nota para o utilizador sobre a utilização 
correta do sistema.

Sobre este assunto leia também o capítulo “Conservação e 
manutenção“.

INFO:  Se o sistema estiver fechado, é iniciada uma rotina de 
esvaziamento. 

 Consulte o capítulo - “Verificação do sistema“

INFO:  Se no menu de definições, em Acessório, for selecionada 
mas não for reconhecida a opção Aquecimento, é 
indicada uma informação para o utilizador. 

  Consulte o capítulo - “Deteção do aquecimento - 
arranque do sistema“

Ligar o sistema (no estado aberto)

Após a ligação do calorímetro surge primeiro o ecrã de abertura 
com o logotipo da IKA®, o modelo do calorímetro e a versão do 
software e firmware.

INFO:  No primeiro arranque do sistema é necessário selecionar o 
idioma.

 Consulte o capítulo - “Seleção do idioma“

Seleção do idioma
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Verificação da pressão

Se a quantidade de ignições realizadas atingir ou ultrapassar a 
quantidade recomendada, é necessário realizar um ensaio de 
pressão. 
Após o ensaio de pressão, o aparelho pode ser habilitado 
para outras medições mediante a introdução de um código 
de autorização. A mensagem de aviso apaga-se. O código de 
autorização pode ser introduzido no seguinte ecrã depois de 
premir o “botão Seguinte“.

INFO:  Pode continuar a trabalhar com o aparelho.

  Para realização do ensaio de pressão contacte o 
departamento de assistência da IKA®-Werke.

 Nesse sentido, respeite as instruções de segurança!
 
  service@ika.de

Pressão do oxigénio

Ecrã de informações: Pressão do oxigénio demasiado baixa.

NOTA:
  Para funcionar, o calorímetro C 1 necessita de uma pressão 

de oxigénio mínima de 20 bar.

  Para medições reproduzíveis é necessária uma 
pressão de trabalho de 30 bar.

Verificação do sistema

Arranque do sistema com o aparelho fechado.
Devido à verificação do sistema, este é colocado num estado 
seguro e totalmente vazio. Para isso, é realizado um esvaziamento 
do oxigénio e da água.

É indicado o seguinte ecrã de informações:

INFO:  Se, durante a verificação do sistema, não for detetado 
oxigénio, ou se a pressão de oxigénio for demasiado baixa, 
é indicada a seguinte mensagem de erro:
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Deteção do aquecimento

Se, no menu de definições, for selecionada a utilização do 
aquecimento C 1.20 (acessório), mas não for detetada, é indicada 
a seguinte informação ao utilizador. 

NOTA:
  Verifique se o aquecimento está conectado e ligado 

corretamente.

Definições de fábrica

Definições:

• Menu: animado
• Gama de cores: branco
• Som principal: um
• Data aparelho: 01.01.2012
• Hora aparelho: 00:00:00 horas
• Unidades: J/g

• Aquecimento: desligado
• Cadinho descartável: não
• Impressora: desligada
• Informação de serviço: não
• Balança: desligada

Definições padrão:

• Valor C IB1: 0
• Valor C IB2: 0
• Val.  cal. ref.: 26457
• Temperatura inicial: 22 °C
• HO Cadinho descartável: 19839

• EExtern 1: 50
• EExtern 2: 0
• Controlo temporizado: desligado
• O2 Enxaguamento: desligado
• Arrefecimento: um
• Extens. Esvaziamento: 0

No estado de fornecimento, o calorímetro C 1 é configurado da seguinte forma:

Condições de ensaio
Num calorímetro realizam-se combustões sob condições 
predefinidas.
Para isso, o C 1 recebe uma amostra combustível ponderada, 
inflama a amostra de combustível e mede o aumento de 
temperatura no sistema do calorímetro.
O valor calorífico específico da mostra calcula-se a partir de:
•  Peso da amostra combustível
•  Capacidade calorífica do calorímetro (valor C)
•  Aumento da temperatura da água no sistema do calorímetro

Para uma combustão completa, o recipiente interior do 
calorímetro é enchido com oxigénio puro (qualidade 3.5).
A pressão da atmosfera de oxigénio no recipiente interior é de 40 
bar, no máximo.

O cálculo exato do valor calorifico de uma substância pressupõe 
que a combustão decorre sob condições bem definidas. As 
normas em vigor baseiam-se nas seguintes hipóteses:
•  A temperatura do combustível antes da combustão 

encontra-se entre 20 °C e 30 °C consoante a temperatura 
inicial definida.

•  A água contida no combustível antes da combustão e a água 
formada durante a combustão das ligações hidrogenadas do 
combustível fica em estado líquido após a combustão.

•  Uma oxidação do azoto atmosférico não se realizou.
•  Os produtos gasosos após a combustão consistem, entre 

outros, em oxigénio, azoto, dióxido de carbono, dióxido de 
enxofre e produtos de oxidação.

•  Podem formar-se substâncias sólidas (por ex. cinzas).

Frequentemente não se geram apenas produtos de combustão, 
a partir dos quais se estabelecem as normas. Nesses casos, são 
necessárias análises à amostra de combustível e aos produtos 
de combustão, que fornecem outros dados para os cálculos de 
correção.
O valor calorífico normalizado é então calculado a partir do valor 
calorífico medido e dos dados das análises.

O valor calorífico Ho é formado a partir do quociente da 
quantidade de calor libertada na combustão total de uma 
substância sólida ou líquida e do peso da amostra de combustível. 
Para isso, as ligações hidrogenadas do combustível têm de estar 
presentes no estado líquido após a combustão.

O valor de aquecimento Hu é igual ao valor calorífico, menos 
a energia de condensação da água contida no combustível e da 
água gerada na combustão.
O valor calorífico é a grandeza mais importante a nível técnico, 
pois em todas as aplicações técnicas apenas o valor calorífico 
pode ser avaliado a nível energético.

As bases de cálculo para valor calorífico e de 
aquecimento podem ser consultadas nas normas 
aplicáveis (por ex.: DIN 51 900; ASTM D 240; 
ASTM D 1989 ..).

 Medições calorimétricas

Cálculos do valor calorífico
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Amostra de
combustível

Auxiliar de
combustão

Meio de
ignição

Ácido
sulfúrico

Ácido
nítrico

Quantidade de calor

Energia externa

Correções

No ensaio de combustão existe sistematicamente não só o calor 
de combustão da amostra, mas também o calor de energia 
externa. 

Este podem oscilar consideravelmente em relação à quantidade 
de calor da amostra combustível. 

Os calores de combustão do fio de algodão, que a amostra 
inflama, e a energia elétrica de ignição iriam falsear a medição. 
Esta influência é considerada no cálculo com um valor de 
correção. 

Substâncias dificilmente inflamáveis ou dificilmente combustíveis 
são queimadas juntamente com um auxílio para combustão. 
O auxiliar de combustão é pesado e inserido no cadinho onde 
se encontra a amostra. O peso do auxiliar de combustão e o seu 
valor calorífico específico permitem calcular a quantidade de água 
gerada. O resultado do ensaio deve ser corrigido relativamente a 
esta quantidade de água. 
O cadinho descartável C 14 é um cadinho combustível, que pode ser 
usado na vez de um cadinho convencional. O cadinho descartável 
queima totalmente sem deixar resíduos. Se usar um cadinho 
descartável, não é necessário usar fio de algodão adicional. 

O cadinho contacta diretamente com o fio de ignição fixo do 
recipiente interior e inflama-se. 

Os recipientes interiores, nos quais o cadinho descartável deve 
ser usado, têm de ser reequipados com uma base adicional 
(ver, acessório). A amostra é pesada diretamente no cadinho 
descartável. Na maioria dos cados, não é necessário nenhum 
auxílio de combustão adicional, uma vez que o cadinho 
descartável serve, ele próprio, de auxílio à combustão. 

Correção de ácidos
Quase todas as substâncias analisadas contêm enxofre e azoto. 
Nas condições que dominam as medições calorimétricas, o 
enxofre e o azoto queimam em SO

2, SO3 e NOx. A água de 
combustão e a humidade geram ácidos sulfúricos e nítricos, 
assim como calor de dissolução. Para obter o valor calorífico 
normalizado, a influência do calor de dissolução é corrigido 
relativamente ao valor calorífico. 

Para obter um estado final definido e reunir quantitativamente 
todos os ácidos, antes do ensaio deve existir no recipiente interior 
aprox. 5 ml de água destilada ou um outro líquido de absorção 
adequado. Com este líquido de absorção e a água de combustão, 
os gases de combustão geram ácidos. 

Após a combustão, o recipiente interior é lavado muito bem 
com água destilada, para se obter também o condensado que se 
deposita na parede interior do recipiente. A solução obtida pode 
agora ser analisada quanto ao seu teor de ácido com periféricos 
de deteção adequados para a desintegração aquosa. 

Poderá obter informações detalhadas na IKA® ou no seu 
revendedor especializado. 

Ao calcular o valor calorífico no C 1 são consideradas 
energias externas dos auxiliares de combustão, embora não 
se faça nenhuma correção. O valor de aquecimento não é 
calculado. 

Utilize o software para calorímetros IKA® CalWin®.

O calorímetro C 1 é um instrumento de precisão para o cálculo 
rotineiro dos valores caloríficos de substâncias solidas e líquidas. 
No entanto, as medições exatas apenas são possíveis quando as 
etapas do ensaio são executadas com atenção. Deve, por isso, 
respeitar-se rigorosamente os procedimentos que são descritos 
no capítulo 1 ”Para a sua segurança” e as seguintes secções.

    Se queimar amostras desconhe-
cidas, saia do compartimento ou 
mantenha-se afastado do caloríme-
tro!

No que diz respeito a substâncias combustíveis devem respeitar-
se os seguintes pontos:

•  Normalmente, as substâncias de combustão sólidas podem 
ser queimadas diretamente em pó. Substâncias de combustão 
rápida (por ex. ácidos benzoicos) não devem ser queimadas em 
formato solto.

  O ácido benzoico só pode ser queimado no estado comprimido!
  Poeiras e pós combustíveis têm de ser comprimidos previamente.
  Pós e poeiras secos em estufas, como por ex. aparas de madei-

ra, feno, palha, etc. tornam-se explosivos quando queimados! 
Têm de ser humedecidos previamente! Líquidos facilmente 
inflamáveis com uma baixa pressão de vapor (por ex. tetrame-
tildisiloxano bi-hidrogenado) não podem entrar em contacto 
direto com o fio de algodão!

Informações sobre a amostra

PERIGO

  As substâncias de fácil combustão têm tendência a salpicos.
  Essas substâncias têm de ser comprimidas em tabletes 

antes da combustão.
  Para isso adequa-se, por ex. a prensa de briquetagem IKA® 

C 21.

•  A maioria das substâncias líquidas podem ser pesadas direta-
mente no cadinho. Substâncias líquidas turvas ou água com 
depósito têm de ser secas e homogeneizadas antes de serem 
pesadas. Nestas amostras deve ser determinado o teor de 
água.

•  Substâncias facilmente voláteis são enchidas em cápsulas de 
combustão (cápsulas de gelatina ou cápsulas de acetobutirato, 
consulte Acessório) e queimadas juntamente com as cápsulas.

•  Para substâncias de baixas calorias e de difícil combustão utilize 
auxiliares de combustão (consulte Acessório). Antes de encher 
as cápsulas ou saquetas de combustão com a substância espe-
cífica, ela terá de ser pesada, pois a partir do peso e do valor 
calorífico calcula-se a energia externa gerada pelo auxiliar de 
combustão. Isto é considerado em EExtern 2. A quantidade de 
auxiliar de combustão usada deve ser a menor possível.

 A energia externa tem de ser calculada de forma externa.
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Para o cálculo correto do valor calorífico é importante que a 
amostra queime completamente. Após cada ensaio, o cadinho e 
todos os resíduos sólidos devem ser verificados quanto a sinais de 
combustão incompleta.

No caso de substâncias com tendência para salpicar, a combustão 
completa não é garantida. 
Substâncias de difícil combustão (substâncias com elevado 
teor de minerais, substâncias de baixas calorias) só queimam 

Combustão completa

completamente com auxiliares de combustão, como cadinho 
descartável, cápsulas ou saquetas de combustão (C 10/C 12, con-
sulte acessório). A utilização de auxiliares de combustão líquidos, 
como por ex. óleo de parafina, também é possível.

Mesmo os auxiliares de combustão (por ex. fio de algodão) têm 
de queimar na totalidade. Se ficarem restos de substâncias por 
queimar, o ensaio deverá ser repetido.

Para garantir resultados de medição precisos e reproduzíveis, o 
calorímetro é calibrado após a primeira colocação em funciona-
mento, após a intervenção da assistência, após a troca de peças 
e em determinados intervalos. Na calibração é redeterminada a 
capacidade calorífica do calorímetro.

  A calibração regular é necessária para a manutenção da 
precisão de medição

Para isso, é queimada uma determinada quantidade de uma subs-
tância de referência no C 1 sob as condições de ensaio. Uma vez 
que o valor calorífico da substância de referência é conhecido, é 
possível calcular a capacidade calorífica após a sua combustão, 

Calibração

com base no aumento da temperatura do calorímetro.
A substância de referência da calorimetria ao nível internacional é 
o ácido benzoico do National Bureau of Standards (NBS-Standard 
Sample 39) com valor calorífico garantido.

Para informações detalhadas sobre a calibração consulte as nor-
mas aplicáveis.
Se o C 1 for operado com vários recipientes interiores, deverá ser 
determinada a capacidade calorífica do sistema para cada reci-
piente. As peças do recipiente interior não podem ser trocadas. 

A calibração tem de se realizar sob as mesmas condições dos 
ensaios posteriores. Se forem usados modelos (por ex. água 
destilada ou soluções) nos ensaios de combustão, na calibração 
deverá ser usada a mesma quantidade dessa mesma substância.

Informações sobre a calibração

Em cálculos do valor calorífico, o aumento da temperatura deve 
ser tão alto como na calibração (± 30 %). 1 g ácido benzoico =˜  
6 K. A quantidade de amostra ideal deve se calculada mediante 
vários ensaios.

•  O enxofre e o azoto queimam nas pressões e temperaturas 
que dominam o interior do recipiente de desintegração para 
SO2, SO3 e NOX.

  À água de combustão que se forma junta-se o ácido sulfúrico, 
o ácido nítrico e o calor de dissolução.

  Este calor de dissolução é considerado no cálculo do valor 
calorífico. Para reunir e calcular todos os ácidos gerados, antes 
do ensaio podem estar presentes no aprofundamento do fun-
do do recipiente interior aprox. 5 ml de água destilada ou um 
outro meio de absorção adequado.

  Neste caso, a calibração do sistema deve te sido realizada 
com o modelo!

Após a medição, retira o recipiente interior completo. Vire o 
recipiente interior ao contrário, solte-o com cuidado do fundo do 
recipiente. Lave bem o interior do recipiente com água destila-
da. A água de lavagem e a solução apresentada são reunidas 

e analisadas quanto ao teor de ácido. Se o teor de enxofre do 
combustível e a correção do ácido nítrico forem conhecidas, não 
é necessário analisar a água.

Estes valores de correção não podem ser introduzidos no C 1. 
Utilize o software para calorímetros IKA® Calwin®.

  Para prolongar a vida útil das peças de desgaste (O-Ringe, 
vedantes, etc.) recomenda-se que trabalhe principalmente 
com uma válvula de água.

Substâncias ricas em halogéneo podem provocar marcas de 
corrosão no recipiente interior. 

Estas substâncias não podem ser queimadas no C 1 com 
o recipiente interior convencional.
As substâncias com halogéneo necessitam de um reci-
piente interior especial, resistente ao halogéneo C 1.12.

Manípulo

h h

h
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 Visão geral menu principal

Encontram-se disponíveis ao utilizar 2 modos de indicação.

 Medições

Estão disponíveis os seguintes submenus:

•  Nova medição
•  Último resultado
•  Teste de sistema
•  Arquivo de medições 
•  Arquivo de calibrações
•  Visão geral da memória

Definições padrão

Estão disponíveis os seguintes submenus:

• Valor C RI1
• ID RI1
• Valor C RI2
• ID RI2
• Val.  cal. ref.
• Condens. Cad. Desc.
• Temperatura inicial
• EExtern 1
• EExtern 2
• Enxaguamento de O2
• Arrefecimento
• Extens. Esvaziamento

Vista animada Vista em lista

Definições

Estão disponíveis os seguintes submenus:

• Data / hora
• Unidades
• Visor / teclado
• Idioma
• Acessório
• Teste do sistema de refrigeração
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Manutenção

Estão disponíveis os seguintes submenus:

• Trocar o vedante
• Testar agitador
• Sistema de sopro de O2
• Servo ascendente
• Servo descendente

INFO:  O sistema tem estar aberto para serem executados os 
programas de manutenção!

Informações

Estão disponíveis as seguintes informações:

• Software
• Firmware
• Número de série
• Serviço
• Verificação da pressão
• Ignições
• Próximo teste
• Suporte

 Preparação e realização de medições

O tempo “medições“ inclui em seguida não só as medições para a 
calibração do calorímetro (medições de calibração) como também 
as medições propriamente ditas para o cálculo do valor calorífico.

 A diferente consiste essencialmente na avaliação, pois a prepara-
ção e a realização são praticamente idênticas.

Realização de uma nova medição

Com o elemento multifunções selecione “Medições“ no menu 
principal e confirme.

No submenu selecione e confirme o ponto “Nova medição“.
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Janela de medição NOVA MEDIÇÃO

Selecione o ponto de menu “Peso da amostra“ e confirme. 
Introduza e confirme o peso da amostra com bloco numérico.

INFO:  Há diferenças entre a utilização com ou sem cadinho 
descartável (utilização do cadinho descartável pode ser 
selecionada em Definições " Acessórios.

INFO:  É possível conectar uma balança para a introdução 
automática do peso.

INFO:  Os valores introduzidos são verificados quanto a 
fiabilidade.

INFO:  A memória existente é verificada após a introdução 
de uma nova medição/calibração e é indicada uma 
nota para o utilizador, caso não seja possível guardar a 
medição/calibração.

NOTA:
Preste atenção para que a entrada máxima de energia de 40 000 
Joule não seja ultrapassada.

NOTA:
Encontra descrições detalhadas sobre todos os pontos do menu 
no capítulo “Medições calorimétricas“.

INFO:  Se for usada uma balança, o peso é solicitado 
automaticamente na ativação do campo de introdução. 
Em alternativa, também pode ser premida a tecla de 
transmissão na balança.

Durante a verificação das condições prévias é possível prender o 
fio de algodão no cabo de ignição, o cadinho é fixado no suporte 
previsto e a amostra entra em contacto com o cabo de ignição.

Colocação da amostra

Se utilizar um cadinho descartável, tem de existir contacto entre 
o cabo de ignição e o cadinho descartável. A fixação do cabo de 
ignição não é necessária

Introduzir peso da amostra.

Calibragem desligada.

Quando tiver introduzido todos os dados, prima «OK».

Apenas ligue o C 1 agora!
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Para prolongar a vida útil das peças de desgaste (O-Ringe, 
vedantes, etc.) recomenda-se que trabalhe principalmente 
com uma válvula de água.

Geralmente, o peso da amostra deve ser selecionado 
de forma a que o aumento de temperatura durante a 
medição seja inferior a 10 K e o aumento da temperatura 
da calibração fique próximo desse valor (entrada máx. de 
energia: 40 000 J). Caso contrário poderão ocorrer danos no 
calorímetro.

Se a entrada máxima de energia for ultrapassada, 
recomenda-se a devolução do calorímetro.
Ao trabalhar com substâncias desconhecidas pela primeira 
vez, deverão ser selecionados pesos de amostras pequenos 
(aprox. 0,2g), para se determinar o potencial energético. Se 
queimar amostras desconhecidas, saia do compartimento ou 
mantenha-se afastado do calorímetro.

Se, no ensaio de combustão, for usada água destilada ou 
soluções no recipiente de desintegração, é necessário realizar 
previamente a calibração com o mesmo modelo.

Fecho do calorímetro

Depois da amostra ser inserida, de haver contacto com o cabo 
de ignição e de o recipiente interior ser pousado, o calorímetro 
fecha-se.

A janela que se segue informa o utilizador sobre se o sistema está 
fechado corretamente e em segurança.

Se os recipientes de combustão e todo o sistema estiverem bem 
fechados, a medição inicia-se automaticamente.

Nota: 
Se sentir dificuldade em fechar o recipiente interior e /ou o anel 
de fecho com manípulo, respeite as indicações sobre a lubrifica-
ção dos anéis de vedação! (página 35)

2.  Pesar a substância com uma precisão de 0,1 mg diretamente 
no cadinho.

  Poderá ser necessário colocar água destilada ou uma solução 
no recipiente interior.

 
A introdução do peso máximo possível da amostra está limitado a 
um valor máximo e é de 5 g.

1.  Com o calorímetro aberto prender no centro um fio de 
algodão no cabo de ignição com um laço.

Para a preparação da amostra, o fundo do recipiente interior 
permanece, geralmente, no calorímetro. Também pode removê-
lo, puxando-o individualmente, ou para análises posterior com o 
recipiente interior fechado.
Devem ser feitos outros preparativos para preparar o sistema para 
uma medição:

Preparação de uma medição

Cavidades de quartzo C 6

h

Cavidade para água destilada ou 
uma solução como modelo
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Verificação das condições prévias para uma medição

Na verificação das condições prévias para uma medição 
distingue-se entre a utilização com ou sem aquecimento C 1.20. 
Nesse caso deverão ser verificados os seguintes pontos:
•  Contacto de ignição existente
•  Presença de oxigénio suficiente
•  Ligação de água aberta
•  Água temperada ou, no caso de utilizar um aquecimento, a sua 

funcionalidade

•  Contacto de ignição:
  Verificar se existe contacto de ignição
•  Pressão do oxigénio:
  Verificar se o sistema dispõe de uma pressão de oxigénio 

suficiente para executar uma medição
•  Água detetada:
  Verificar se o sistema detetou água
•  Limite ≤ água ≤ temp. inicial:
  Verificar se a temperatura atual da água se encontra no 

intervalo de temperatura permitido

Sem aquecimento 
C 1.20:

•  Teste aquecimento:
  Verificação da funcionalidade de aquecimento

Com aquecimento 
C 1.20:

Processo de medição

Uma medição passa por diferentes fases. Estas serão descritas em 
seguida.

•  Fase 1:
  Enchimento do calorímetro com água

•  Fase 2:
  Enchimento do calorímetro com oxigénio (nota: Se estiver 

selecionada a opção Enxaguamento de O2 no menu 
principal " Definições padrão", o recipiente interior é 
lavado duas vezes com oxigénio)

NOTA:
  Em alternativa à indicação de gráficos, também pode 

ser selecionada uma vista detalhada com as seguintes 
informações:

• Temperatura atual:
 Média das temperaturas atuais
• Temperatura de ignição:
 a temperatura medida atualmente
• Tempo de medição:
 Indicação: Duração da medição
• Intervalo de enchimento:
 Enchimento da caldeira interna com água.
 O intervalo de enchimento é específico do utilizador e  
 deve ser constante com cada medição. Verifique o    
 filtro no caso de intervalos de enchimento prolongados.

NOTA:
  Após a ligação do calorímetro C 1 ou após uma pausa 

de 2 horas, é executado um esvaziamento intermédio 
(enxaguamento de H2O) durante o processo de enchimento 
do calorímetro C 1. O agitador é ligado assim que o sensor 
de água detetar água. Após um curto tempo de espera 
começa a fase 2.
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• Fase 3:
  Enchimento com oxigénio

• Fase 7:
 Ventilação, é mostrado o resultado

• Fase 6:
 Ensaio posterior

•  Fase 8:
  Refrigeração (caso esteja ativada no menu principal 

" Definições padrão " a opção Arrefecimento) e 
esvaziamento de água

NOTA:
  Com a opção “Arrefecimento“, a energia gerada na 

combustão é absorvida no calorímetro.
  A desativação pode influenciar o tempo de medição e a 

precisão de medição do calorímetro (em função do caudal 
da amostra).

• Fase 5:
  O sistema inflama, iniciando o ensaio principal

INFO:  Uma medição em curso pode ser terminada 
selecionando-se “Cancelar“ em cada fase

• Fase 4:
  Regulação da temperatura e ensaio prévio
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• Fase 9:
  O sistema está totalmente vazio e pode ser aberto.

O recipiente interno pode ser descido. Uma verificação ótica 
permite garantir que a amostra no cadinho foi totalmente 
queimada.

Após a combustão, deve limpar-se o condensado de todas as 
peças do recipiente interior, que entraram em contacto com 
os produtos de combustão. Basta limpá-las com um pano 
absorvente que não largue fios. Os resíduos de combustão 
no recipiente interior, por ex. fuligem ou cinzas, devem ser 
eliminados da mesma forma. Se o recipiente interior não pode ser 

Limpeza do recipiente interior

limpo da forma descrita (devido, por ex. a esmalte em estufa ou 
corrosão por picadas), não deverão ser usados meios mecânicos 
na limpeza.

Nesses casos, contacte o seu centro de assistência competente ou 
envie o recipiente interior para ser verificado e limpo na nossa fábrica.

Medição de seguimento

Se premir o elemento multifunções mudará a indicação dos 
resultados novamente para o submenu de medição e permitirá 
que o próximo ensaio possa ser iniciado.

Utilização de um cadinho descartável

O cadinho descartável pode ser usado em vez do cadinho 
metálico ou de quartzo, queimando totalmente durante a 
medição (consulte o cap. “Acessórios“).

INFO:  O peso do cadinho descartável substitui a introdução do 
EExtern1. 50J não é necessário, pois no cadinho descartável 
não se utiliza nenhum cabo de ignição.

Indicação da visão geral da memória

Se, após premir o botão “Nova medição“ for exibida a vista geral 
da memória, isso significa que a capacidade da memória para 
medições / calibrações está quase esgotada. Se a quantidade 
máxima for atingida, este modo deixará de conseguir guardar 
novas medições / calibrações. Ao premir a tecla OK passa 
novamente para o ecrã “Nova medição“. Apague as medições / 
calibrações de que já não precise.

Exibição dos resultados

NOTA:
  Como numa primeira medição o calorímetro C 1 (todas 

as peças internas) ainda não está na temperatura de 
serviço, o resultado da uma primeira medição pode divergir 
significativamente das medições posteriores numa medição 
em série.

  Recomendamos, por isso, que este resultado não seja 
avaliado ou seja apagado.

  Em alternativa, também pode ser realizado um teste ao 
sistema, consulte o cap. “Teste de sistema“.
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Exemplo: Peso de amostra no limite e peso de amostra do 
cadinho descartável demasiado elevado

Utilização de uma balança

Em Definições " Acessórios é possível selecionar a utilização de 
uma balança.

Se esta opção estiver ativada, o peso indicado pela balança é 
registado automaticamente no campo de introdução do peso 
selecionado.
Em função do tipo de balança, poderá ser necessário ativar esta 
função na balança ou premir a tecla de transmissão.
Isto aplica-se não só ao peso da amostra como também ao peso 
do cadinho descartável.

Indicações de peso permitidas

No caso de um peso não permitido, o botão OK fica inativo 
(acinzentado) e não é possível realizar a seleção.

•  Peso da amostra:
  São permitidos pesos de amostra entre 0,00001 g e 
 4,99999 g!
  A partir de 2,5 g surge também a mensagem de que o limite 

foi atingido (peso da amostra no limite).

•  Cadinho descartável:
  São permitidos pesos de amostra de 0,00001 g a 0,99999 g!
  Não são possíveis pesos de amostra superiores a 0,99999 g.

Confirme a seleção com o botão OK.
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Cancelamento de uma medição

Uma medição em curso pode ser cancelada a qualquer momento.

Logo após a ignição, o sistema aguarda ainda 1 minuto antes do 
esvaziamento, caso contrário corre-se o risco de a amostra ainda 
não estar totalmente queimada. 
Depois de confirmar o cancelamento, o sistema realiza o 
esvaziamento automaticamente e passa para um estado seguro, 
em que o calorímetro pode ser aberto e se pode voltar para o 
menu principal.

 Medições

Novas medições

•  Nova medição:

  Preparação e início de uma medição
•  Último resultado:
  Indicação do resultado da última medição realizada
•  Teste de sistema:
  A funcionalidade do calorímetro é verificada
•  Arquivo de medições:
  O sistema pode guardar até 100 medições
•  Arquivo de calibrações:
  O sistema consegue guardar 15 calibrações para cada 

um dos dois modos de trabalho (22 °C e 30 °C) em cada 
recipiente interior (1 e 2)

•  Visão geral da memória:
  Indicação da visão geral da memória

Último resultado

Este ecrã mostra o resultado da medição realizada anteriormente



26

C 1    082012

Teste de sistema

Verificação do funcionamento do sistema.

Para o teste de sistema utilize uma ou duas tabletes de ácido 
benzoico. Em alternativa, também pode ser usada, por exemplo, 
uma quantidade correspondente de açúcar ou um combustível 
alternativo.

O sistema de teste é utilizado para testar a funcionalidade de 
todo o sistema. Para isso, são executados todos os processo de 
comutação que se realizam também no caso de uma medição 
normal. A funcionalidade está garantida se o sistema de teste se 
realizar sem erros.

O teste de sistema pode ser usado para “pré-aquecer“ 
rapidamente o sistema. É mais rápido do que uma medição 
normal, pois não inclui nenhuma avaliação e produz um 
melhoramento da precisão da primeira medição, de forma a que 
esta não necessite de ser rejeitada.

Arquivo de medições

No arquivo de medições podem ser guardadas até 100 medições. 
Uma medição realizada é adicionada automaticamente no 
arquivo.
É indicado o número da linha, o nome da medição e o resultado.
Se clicar numa medição serão exibidos outros detalhes.
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Arquivo de medições: Editar

Se clicar no botão “EDITAR“ na vista em lista surge um outro ecrã 
para seleção do modo de edição. 

Imprimir:
• As medições podem ser selecionadas e impressas
Eliminar:
• As medições podem ser selecionadas e apagadas
Eliminar tudo:
• Todas as medições são apagadas

Se selecionar um destes pontos de menu será indicada 
novamente a vista em lista e no título do ecrã surge a função de 
edição ativa. O botão “EDITAR“ é substituído por um botão “OK“.

Arquivo de medições: Eliminar

Ao clicar no botão “OK“ surge a seguinte janela de diálogo:

Ao confirmar com “OK“ apaga as medições selecionadas.

Arquivo de medições: Imprimir

Ao clicar nas medições individuais estas serão marcadas com 
um visto de cor verde. Se clicar novamente, irá voltar atrás na 
seleção.

Ao confirmar as medições selecionadas com “OK“ segue-se a 
indicação da nota para o utilizador. Ao confirmar com “OK“ 
imprime as medições selecionadas.
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Arquivo de calibrações

Após a seleção é indicado o arquivo correspondente.

INFO:  Em qualquer arquivo de calibrações podem ser guardados 
até 15 calibrações.

  Uma calibração realizada é adicionada automaticamente 
ao arquivo.

É indicado o número da linha, o nome da calibração e o resultado 
(valor C).
Por baixo da lista é indicado (a vermelho) o valor C atual do 
sistema. Ao confirmar com o elemento multifunções são 
indicados detalhes sobre a medição. Para calcular o valor C 
selecione “Editar“.

INFO:  Em alternativa, o valor C também pode ser indicado 
manualmente no Menu principal > Definições padrão.

Arquivo de calibrações: Editar

Se clicar no botão “EDITAR“ na vista em lista surge um outro ecrã 
para seleção do modo de edição. 

Seleção valor C:
•  As calibrações podem ser selecionadas para determinar 

novamente o valor C
Imprimir:
•  As calibrações podem ser selecionadas e impressas
Eliminar:
•  As calibrações podem ser selecionadas e apagadas

Se selecionar um destes pontos de menu será indicada 
novamente a vista em lista e no título do ecrã surge a função de 
edição ativa. O botão “EDITAR“ é substituído por um botão “OK“.

Arquivo de medições: Eliminar tudo

Ao clicar no botão “OK“ surge a seguinte janela de diálogo:

Ao confirmar com “OK“ apaga todas as medições.
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Arquivo de calibrações: Seleção valor C

Ao clicar nas calibrações individuais estas serão selecionadas e 
marcadas com um visto de cor verde. Se clicar novamente, irá 
voltar atrás na seleção e o novo valor C (média) surge logo por 
baixo da lista.

Ao clicar no botão “OK“ surge a seguinte nota de utilizador:

Ao clicar no botão “OK“ assume o novo valor.
INFO:  Para o cálculo DPR têm de estar selecionados dois valores 

C. Caso contrário, o resultado será infinito e surgirá “Inf“ 
como DPR.

Fórmula de cálculo:  X é uma série de dados (x1, .... xn) e N a 
quantidade

Desvio padrão relativo (DPR)
  = (desvio-padrão / valor médio) x 100
Valor médio: X = XMean = (ΣN

n=1 xn )/N

Desvio padrão:
   σ = √ ΣN

n=1 (xn - XMean )
2/(N - 1)

INFO:  O novo valor é indicado por baixo do Menu principal " 
Definições padrão.

Arquivo de calibrações: Imprimir

Ao clicar nas medições individuais estas serão marcadas com 
um visto de cor verde. Se clicar novamente, irá voltar atrás na 
seleção.

Ao clicar no botão “OK“ surge a seguinte janela de diálogo com 
o utilizador:

Ao confirmar com “OK“ imprime as calibrações selecionadas.

Arquivo de calibrações: Eliminar

Ao clicar nas medições individuais estas serão marcadas com 
um visto de cor verde. Se clicar novamente, irá voltar atrás na 
seleção.

INFO:  As calibrações usadas para calcular o valor C atual não 
pode ser apagadas. São apresentadas a cinzento e não 
permitem a seleção.

Ao clicar no botão “OK“ surge a seguinte janela de diálogo com 
o utilizador:

Ao confirmar com “OK“ apaga as calibrações selecionadas.
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•  Valor C RI1; valor C RI2:
  Valor C para o recipientes interiores correspondentes

•  ID RI1; ID RI2:
  Número de identificação do respetivo recipiente interior

•  Valor Cal. ref.:
  Valor calorífico de referência do ácido benzoico

• Cadinho descartável de  HO:
  Valor calorífico do cadinho descartável

•  Temperatura inicial:
  Alteração do modo de operação entre 22 °C e 30 °C

•  EExtern 1; EExtern 2:
  Valores padrão para as energias externas 1 ou 2

• Enxaguamento de  O2:
  O recipiente interno pode ser enxaguado antes da medição 

com oxigénio (2x com enchimento conectado)

•  Arrefecimento:
  Refrigeração do sistema após uma medição

•  Esvaziamento prolongado [min]:
  0 - 99 ajustável

Definições

Data / hora

O menu de definições contém os seguintes pontos de menu:
•   Data / hora
•   Unidades
•   Visor / teclado
•   Idioma
•   Acessórios
•   Teste do sistema de refrigeração

Ajuste da hora e da data do sistema. Estes dados são usados para a 
criação automática do nome de uma nova medição.

Unidades

O utilizador pode escolher entre as seguintes definições de 
unidades:

• J/g
• cal/g
• BTU/lb
• MJ/kg

 Definições padrão

NOTA:
  Se utilizar uma estação de lavagem de gás, é necessário 

prolongar o tempo de esvaziamento.
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Visor / teclado

Neste menu o utilizador pode

•  selecionar e alterar a cor de fundo do visor.
  As cores de fundo disponíveis são o branco e o preto
•  ativar e desativar o som das teclas
•  mudar a vista dos menus entre a vista animada ou a vista em 

lista

Visão geral do menu invertida

Vista em lista

Gama de cores preto

Idioma

Seleção do idioma do sistema

Gama de cores branco
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Seleção do acessório

•  Aquecimento:
  Utilização do aquecimento C 1.20 durante a medição
•  Cadinho descartável:
  sim / não
  A introdução do peso do cadinho descartável no submenu 

“Nova medição“ pode ser feita manualmente ou por 
transmissão de dados pela balança.

• Impressora:
  Utilização de uma impressora de série.
  Opção de seleção entre:
 • desligado:  nenhuma impressão
 • curto:  impressão de resultados
 • padrão:  Impressão de resultados incl. temperaturas
• Informação de serviço:
  As informações de serviço são emitidas pela interface de série
• Balança:
  Seleção de um tipo de balança.
   Opção de seleção entre:
  •  desligado
  •  Sartorius/Kern
  •  Mettler-Toledo
  •  Ohaus

Acessório

Teste do sistema de refrigeração

 Manutenção

Indicação dos programas de manutenção, que podem ser 
executados pelo utilizador em intervalos regulares.

Levantar o recipiente interior e o fundo do recipiente para 
o remover.

Menu de manutenção:

O sistema tem estar aberto para serem executados os programas de manutenção.

O menu de manutenção pode ser acedido através do Menu->Manutenção e contém os seguintes pontos:

Verificar se a temperatura da água de 
arrefecimento se encontra no intervalo 
definido

  19,5 +/- 1,5 °C à temperatu-
ra de serviço 22 °C

    ou

  27,5 +/- 1,5 °C à temperatu-
ra de serviço 30 °C

.
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Trocar o vedante:

1  No menu Manutenção prima o botão “Mudar vedante“. Para 
isso, deve existir pressão de oxigénio no C 1

2  Gire o êmbolo (Pos. 38 III) com uma chave de parafusos para 
a esquerda, para o remover

3  Remova o O-Ring (Pos. 38 VI)
4  Coloque o novo O-Ring (Pos. 38 VI) no êmbolo
5  Enrosque novamente o êmbolo e apertar bem
6  Prima novamente o botão “Mudar vedante“, o êmbolo 

desloca-se para a posição inicial

38

38 III

VI (8,0 x 2,5)

Testar agitador

O agitador é ligado e desligado para controlo ótico.

Sistema de sopro de O2:

1  Remova o recipiente interior da parte inferior
 e ponha de lado
2  Após aprox. 20 s, prima o botão “Sistema de sopro de O2“, 

mantenha as aberturas cobertas com um lenço de papel ou 
semelhante

3  Após aprox. 3s este estado desliga-se de novo 
automaticamente.

  Desta forma, a água de condensação e a sujidade, 
que permanecem nos tubos, são escoadas.

Este ecrã mostra:
•  a versão do software e do firmware

•  o número de série do aparelho

•  a data do último serviço

•  a data da última verificação

•  a quantidade de ignições realizadas

•  a quantidades de ignições, nas quais teve de ser realizada a 
seguinte verificação de pressão

•  a quantidade de ignições realizadas bem como
 informações sobre a assistência

•  Informação de contacto IKA®

blow

O-Ring (vedante 
da válvula de en-
trada de água)

 Informações

Agitador

Servo ascendente

O pino de bloqueio é estendido.

Servo descendente

O pino de bloqueio é recolhido.

Pino de blo-
queio
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Após a introdução de uma nova medição

 Informações do utilizador: Memória

Antes da introdução de uma nova medição
Informações sobre a memória disponível ao selecionar o ponto 
do menu “Nova medição“.

Esta informação é exibida, assim que um valor se encontre 
no intervalo crítico, ou seja, a partir de 95 das 100 medições 
possíveis na memória ou a partir de 13 das 15 calibrações na 
memória para RI1, RI2 a 22 °C ou 30 °C de temperatura de 
serviço

Após a introdução dos valores para uma nova medição, a 
memória do arquivo é verificada novamente e, se não existir 
espaço livre, é exibida a seguinte mensagem:

A indicação pode variar conforme a seleção seja Medição ou 
Calibração.

O utilizador pode ignorar esta mensagem, mas a próxima 
medição ou calibração não será guardada, ou pode mudar para 
o arquivo correspondente com o botão “Arquivo“ e apagar as 
medições ou calibrações antigas ou já não usadas.

 Troca de peças de desgaste

Trocar vedante da válvula de O2

Utilize apenas peças sobresselentes originais IKA®!
1  Desenrosque a tomada (Pos. 33) com a ferramenta SW11 

fornecida
2  Levante o êmbolo (Pos. 32/21) para fora com um alicate
3  Remova o O-Ring (Pos. 40), coloque um novo O-Ring e 

certifique-se de que assenta corretamente
4  Coloque o êmbolo (Pos. 32/21) novamente na abertura
5  Aparafusar a tomada (Pos. 33) com a ferramenta fornecida 

SW11, assegurando posicionamento correto do O-Ring (Pos. 
32/8)

33

32/8

32/21

40 (10,0 x 2,5)

(3,0 x 1,5)
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Trocar o cabo de ignição

1  Para soltar o cabo de ignição (Pos. 24) no elétrodo de ignição 
(Pos. 23) solte as duas porcas sextavadas (Pos. 13) com uma 
chave de bocas com largura 5,5.

2  Desenrosque a porca mais acima (Pos. 13I1)
3  Para soltar o cabo de ignição no elétrodo de massa (Pos. 22), 

segure o suporte do cadinho, solte a porca sextavada (Pos. 
13/3) com uma chave de bocas de largura SW 5,5.

4  Desenrosque o parafuso (Pos. 25), segurando no suporte do 
cadinho.

5  Remova o cabo de ignição antigo e fixe o cabo de ignição novo.
6  Coloque o cabo de ignição (Pos. 24), conforme a figura, no 

parafuso (Pos. 25).
7  Aparafuse o parafuso (Pos. 25) no suporte do cadinho, 

enrosque a porca sextavada (Pos. 13/3) no parafuso.
8  Aparafuse a unidade completa (Pos. 25, 24, 10, 13) no elétrodo 

de massa, até o parafuso apertar bem o cabo de ignição.
9  Alinhe o suporte do cadinho, sem contactar o elétrodo de 

ignição, aperte com porca sextavada no elétrodo de massa.
10  Alinhe a porca inferior no elétrodo de ignição Pos. 13/2 de 

forma que o cabo de ignição fique na horizontal.
11  Enfie o cabo de ignição (Pos. 24) no elétrodo de ignição (Pos. 23)
12  Enrosque a porca superior (Pos. 13/1) e aperte o cabo de 

ignição com duas porcas segurando a porta inferior no sentido 
contrário

13/1

13

13

13

25

22

10

24

23

I

II

III

23

3

2

6
12

Trocar elétrodo de ignição

1  Solte o cabo de ignição no elétrodo de ignição, tal como já foi 
descrito anteriormente

2  Solte a porca sextavada (Pos. 12) na parte inferior do fundo do 
recipiente interior (Pos. 2) com uma chave de bocas de largura 
7 e desenrosque-a

3  Remova o elétrodo de ignição (Pos. 23) para cima
4  Remova o O-Ring (Pos.3) e substitua por um novo
5  Monte o novo elétrodo de ignição na sequência inversa, 

certificando-se de que a tomada de isolamento (Pos. 6) 
assenta no fundo do recipiente interior

6  Aperte manualmente a porca sextavada (Pos.12)
Atenção:  Perigo de curto-circuito caso a porca esteja 

demasiado apertada

Trocar o vedante principal

1  Remova o O-Ring com uma ferramenta adequada, sem cantos 
afiados

O O-Ring também pode ser removido com os dedos: puxe o 
O-Ring com dois dedos, de forma a ela sair para fora da ranhura. 
Agora ele pode ser removido com os dedos.

Nota: Friccione o novo O-Ring, antes da colocação na ranhura, 
com massa própria para O-Ring (incluída no material fornecido).

Isso facilita consideravelmente o fecho do C 1!

(4,0 x 1,5)

Recipiente interior
Pos. 15    O-Ring (48,0 x 2,0) 

Parte inferior
Pos. 43    Quad-Ring (92,0 x 4,5) 

2x O-Ring

h

Os anéis assinalados com  
devem ser lubrificados, quando 
necessário, com a massa 
incluída no material fornecido.

h

1x X-Ring
     

Instruções de segu-
rança:

Utilize apenas peças 
sobresselentes origi-

nais IKA®!

Em especial as porcas 
sextavadas (porcas 

Hastelloy!)
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Trocar elétrodo de massa

1  Solte o cabo de ignição no elétrodo de massa, tal como já foi 
descrito anteriormente

2  Desenrosque o elétrodo de massa (Pos. 22) com uma chave de 
boca de largura 7

3  Remova o O-Ring (Pos. 17) e substitua-o. colocando O-Ring 
nos novos elétrodos de massa

4  Aparafuse o novo elétrodo de massa
5  Coloque o novo O-Ring (Pos. 14) no elétrodo de massa

17

22

14

 Verificação da estanqueidade com o teste do sistema

Para a verificação da estanqueidade execute um teste de sistema
através de:
•  Menu “Medição“ " submenu “Teste de sistema“.
•  Para executar uma verificação da estanqueidade com o 

teste de sistema não necessita de usar nenhuma amostra / 
substância de calibração.

•  Utilize o fio de algodão, para verificar se o elétrodo de ignição 
está montado corretamente.

  Caso o fio de algodão não esteja queimado, a causa poderá 
ser uma falha à terra entre o elétrodo de ignição e o fundo 
do recipiente interior (por ex. devido a um cabo de ignição 
montado incorretamente).

Siga as instruções do calorímetro!

Como não é usada nenhuma amostra / substâncias de 
calibração, o teste de sistema é cancelado com a mensagem 
de erro “DIF. TEMP. MÍN.“.

A verificação da estanqueidade é concluída com sucesso quando 
o fio de algodão é queimado e o interior do recipiente está seco. 
Não deve sair água do C 1

 Solução de problemas

O calorímetro C 1 é sujeito a rigorosos controlos de qualidade durante o fabrico. Se, mesmo assim, ocorrerem anomalias, encontra na 
secção seguinte uma série de situações de avaria e erro e as medidas de correção adequadas.

Todas as avarias e erros durante uma medição são exibidas numa janela de erros especial. Nela o utilizador obtém uma descrição da 
avaria ou do erro, bem como as possíveis causas.

Se as suas tentativas de eliminação da avaria forem infrutíferas, contacte a sua ® assistência técnica autorizada IKA®.

E01 AGITADOR

Este erro surge se o valor nominal da rotação do agitador não for 
alcançado.

Uma possível causa para este problema é uma avaria no motor 
do agitador.
Verifique a função de agitação com a ajuda do menu de 
manutenção.

(6,0 x 2,0)

(3,1x1,6)
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E02 COMUNICAÇÃO

ALARME DE COMUNICAÇÃO surge quando não é possível 
nenhuma comunicação interna entre o software e o firmware.

E04 DIF. TEMP. MÍN

Este alarme é indicado se, 30 segundos após uma ignição, não 
houver nenhum aumento da temperatura de 0,5 °C.

As causas mais frequentes para este problema são:

•  o fio de algodão não tem nenhum contacto com a amostra

•  o contacto com o fio de ignição não existe devido a 
sujidade ou a um parafuso apertado incorretamente

•  a insuficiente inflamabilidade da amostra, se necessário
 tem de usar um auxiliar de combustão

•  pressão de oxigénio demasiado baixa. Verifique o 
abastecimento de oxigénio (30-40 bar)

•  Curto-circuito no elétrodo de ignição, suporte do cadinho 
encontra-se

 no elétrodo de ignição

E05 ENCHIM. ÁGUA

Ocorre, durante o enchimento com água, o sistema não deteta 
nenhuma água após 50 segundos na saída de água superior.

As causas para este problema são as seguintes:

•  o sistema de refrigeração não está ligado ou não conectado
•  vedante da válvula de água com defeito
•  ausência de oxigénio (sistema necessita de pressão para 

ligar as válvulas)
•  o sensor de água superior tem defeito
•  o filtro na tubagem de fluxo está sujo
•  válvula de água estanque ou com defeito
• a alimentação de água não está ligada
• o filtro de água está entupido

E03 ALARME DE DESVIO

Alarme de desvio

Critério de desvio de temperatura no ensaio prévio ou ensaio 
posterior não satisfeito.

Verifique a função de agitação.
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E07 PÓS-ENCHIM. ÁGUA

Após 45 segundos no estado pós-enchimento de água, 
a temperatura atual é comparada com a temperatura de 
enchimento de água selecionada. Se ultrapassar a temperatura de 
enchimento de água, inicia-se o abastecimento de oxigénio.
Caso contrário, o sistema aguarda ainda 180 segundos, para 
verificar se a temperatura de enchimento de água não foi 
atingida.

Uma possível causa para este problema é uma temperatura 
demasiado alta do sistema de refrigeração.

Verifique o sistema de refrigeração.

E10 SENSOR ENCHIM. ÁGUA

A água é detetada no escoamento demasiado cedo.

As causas para este problema são gotas de água no sensor.

Contacte a assistência.

E11 SISTEMA ABERTO

O sistema não está fechado corretamente durante uma medição 
em curso.

•  contacto de fecho com defeito!

•  bloqueio não engatado.

•  manípulo rotativo torcido.

E12 PRESSÃO

Pressão do oxigénio demasiado baixa (mín. 20 bar).

A causa mais frequente para este problema é uma garrafa de 
oxigénio vazia ou não aberta.

Verifique o abastecimento de oxigénio!

NOTA:
  20 bar é a pressão mínima necessária para manter o 

sistema a funcionar. Uma pressão < 30 bar pode ter como 
consequência desvios de medição.

E06 ESVAZ. ÁGUA

Ocorre quando o sensor de água inferior ainda deteta água após 
60 segundos do esvaziamento do sistema.

As possíveis causas para este problema são as seguintes:

•  o tubo de escoamento para aspiração do ar encontra-se na 
água. Verifique o assentamento da mangueira no sistema 
de refrigeração (consulte a página 8) 

•  a bomba tem defeito. Desligue e volte a ligar o aparelho e 
execute um teste de sistema. Puxe a tubagem de refluxo e 
deixe a água escoar para um recipiente mais abaixo.
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 Acessórios e consumíveis

C 6040  Software CalWin®

KV 600 d  Alimentação de água de arrefecimento
C 1.10 Câmara de combustão
C 1.12  Câmara de combustão, resistente ao halogéneo
C 1.50  Impressora matricial
C 1.30  Estação de lavagem de gás
C 1.20  Aquecimento
C 21  Prensa de briquetagem
C 29  Redutor de pressão
C 4  Cavidade de quartzo
C 6  Cavidade de quartzo, grande
C 5  Kit de cadinhos de combustão VA
C 710.2  Cadinho de combustão VA
C 15  Tiras de parafina
C 16  Parafilme
C 17  Parafina, líquida
C 9  Cápsulas de gelatina
C 10  Cápsulas de acetobutirato
C 12 A  Saquetas de combustão
C 12  Saquetas de combustão
C 723  Ácido benzoico, embalagem grande
C 723  Ácido benzoico, blister
C 710.4  Fio de algodão
C 1.103  Cabo de ignição
C 1.104  Aditivo para banho de água

E13 AQUECEDOR

Durante a utilização do aquecimento C 1.20 este não é 
reconhecido.

A causa mais frequente deste problema é um aquecimento 
desligado ou desconectado enquanto a medição está em curso.

Verifique o contacto do aquecimento C 1.20.

E16 DIF. TEMP. MÁX.

C 5041.10  Cabo de ligação (para Calwin® C 6040)
C 1.101  Kit de peças sobressalentes 1000
C 25  Válvula reguladora da pressão (na ligação à 

tubagem de água acima de 1,5 bar)

•  Alojamento do cadinho
•  Adaptador para oxigénio China
• Chave de filtro

•  Cabo de ligação para PC/Calwin®/cal-Mettler AE
•  Cabo de ligação para PC/cal-Mettler AT, AM
•  Cabo de ligação para PC/cal-Mettler PR, PS, AG
•  Cabo de ligação para PC/Calwin®/cal-Sartorius

•  Fita de impressão RC-7000
•  Papel para impressora Star SP712
•  Cabo de impressora de série para SP700

Aumento da temperatura > = 10 °C detetado.
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 Conservação

Limpeza do filtro de água:
Limpe o filtro de água na tubagem de fluxo primeiro to-
dos os 2-3 dias e, conforme o grau de sujidade, determi-
ne os intervalos de limpeza posteriores.

Limpeza da câmara de combustão:
Para limpar e secar a câmara de combustão utilize ape-
nas panos que não larguem fios! Resíduos de materiais e 
papel podem obstruir o filtro na tubagem de água! Con-
sequentemente, o fluxo diminui e ocorrem mais anoma-
lias. Além disso, a precisão de medição fica prejudicada!

O aparelho está simplesmente sujeito ao desgaste natural dos 
componentes e às taxas de falha estatísticas. De acordo com a es-
pecificação do fabricante IKA®, recomendamos uma revisão anual 
com verificação da segurança ou teste de pressão em conformida-
de com a diretiva relativa a equipamentos sob pressão!

Limpeza  
Antes da limpeza, retire a ficha da tomada.

Utilize apenas produtos de limpeza recomendados pela IKA®.

Sujidade Produtos de limpeza
Corantes Isopropanol

Materiais de construção  Água com tensioativos / Isopropanol

Cosméticos Água com tensioativos / Isopropanol

Géneros alimentícios Água com tensioativos / Isopropanol

Combustíveis Água com tensioativos / Isopropanol

-  Durante a limpeza não impedir a entrada de humidade no aparelho.
-  Use luvas de proteção quando limpar o aparelho.
-  Caso sejam deseje usar outros métodos de limpeza e desconta-

minação diferentes dos recomendados, consulte a IKA®.

Encomenda de peças sobressalentes

Para encomendar peças sobressalentes tem de indicar o seguinte:
-  Modelo do aparelho
-  Número de fabrico do aparelho, ver placa de identificação
-  Versão do software (segundo valor que é indicado quando o 

aparelho é ligado)
-  Número de item e designação da peças sobressalente, consulte
 www.ika.com.

Reparação
Envie para reparação apenas aparelhos limpos e sem substâncias 
perigosas para a saúde.

Para isso, solicite o formulário “Documento de cumprimento“ 
na IKA® ou utilize a impressão para download do formulário no 
website da IKA® www.ika.com.

Envie o aparelho para reparação na embalagem original. As emba-
lagens normais de armazém não são suficientes para a devolução. 
Utilize também embalagens próprias para transporte.

 Garantia

De acordo com as condições de venda e de transporte da IKA® o prazo de garantia é de 12 meses. Para reivindicar a garantia dirija-se 
ao seu revendedor especializado, ou envie o aparelho juntamente com a fatura e a indicação dos motivos da reclamação diretamente 
para a nossa fábrica. Os custos de transporte ficam a seu cargo.
A garantia não inclui peças de desgaste nem se aplica a defeitos provocados por mau uso e insuficiente conservação e manutenção, 
contrário às instruções presentes neste manual.
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 Dados técnicos

Fonte de alimentação da mesa (externa)
 Tensão/frequência atribuída  100 - 240 V AC 50/60 Hz
 Potência de entrada máx. W 120

Calorímetro:
 Tensão atribuída  24 V DC 5A
 Potência de entrada máx. W 120

Tempo de funcionamento perm.  100 %
Tipo de proteção conforme DIN EN 60529  IP 20
Classe de proteção  I
Categoria de sobretensão  2
Grau de sujidade  II
Temperatura ambiente perm.  5 - 40 °C
Humidade ambiente perm.  80 %
Aplicação acima do nível do mar  2000 m
Dimensão (L x P x A)  290 x 300 x 280 mm
Peso   IP 15
Intervalo de medição (máx.)  40 000 J
Modo de medição  isoperibólico 22 °C
   isoperibólico 30 °C
Tempo de medição  aprox. 7 min
Reprodutibilidade (1 g ácido benzoico NBS39i)  0,15 % DPR
Temperatura de serviço  20 - 30 °C
Resolução medição da temperatura  0,0001 K
Temperatura do meio de arrefecimento  19,5 K +/- 1,5 K para modo de medição isoperibólico 22 °C
   27,5 K +/- 1,5 K para modo de medição isoperibólico 30 °C
Pressão de serviço perm. do meio de arrefecimento  1,5 bar
Meio de arrefecimento  Água canalizada / qualidade potável
Tipo de arrefecimento  Fluxo
Quantidade de fluxo  50 ... 60 l/h
Pressão de serviço do oxigénio  30 a 40 bar
Interfaces   RS232
   Dispositivo USB

Dados técnicos reservados!
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