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DST-4000  
Hệ thống tinh khiết axít 

Hệ thống tinh khiết axít Savillex DST-4000 được dùng để làm tinh khiết axít sử 
dụng trong phân tích kim loại dạng vết bằng quá trình chưng cất đun nhẹ. DST- 
4000 là thiết bị hoàn toàn tự động, công suất cao, dễ sử dụng và an toàn khi vận 
hành trong chụp hút khí mà không cần người theo dỏi. Thiết bị có khả năng làm 
tinh khiết mỗi lần đến 4 lít axít, chuyển cấp độ tinh khiết của axít từ cấp tinh khiết 
dạng vệt (1 ppb) lên cấp tinh khiết cao (10 ppt), và tiết kiệm chi phí đáng kể cho 
các phòng thí nghiệm phân tích kim loại dạng vết. DST-4000 có thể được dùng để 
làm tinh khiết HNO3, HCl và HF, sản xuất ra 1 L axít có độ tinh khiết cao trong 
vòng khoảng 12 giờ. Đối với các phòng thí nghiệm đòi hỏi công suất thấp hơn, có 
sẵn phiên bản nhỏ hơn (DST- 1000). 

Đặc điểm thiết kế 

Thiết bị DST-4000 được thiết kế gồm một bình chưng cất/ngưng tụ PFA với phần 
phía dưới được bao quanh bởi một bếp đun bằng điện trở có vỏ bọc bên ngoài. Tất 
cả những phần ướt chính là PFA có độ tinh khiết cao. Axit cần làm tinh khiết được 
cho vào bình từ một ống đặt ở phía trước châm axit vào trong bình từ dưới đáy 
bình. Mực axit trong bình được hiển thị bởi thước đo mực chất lỏng trên ống châm. 
Nguồn điện được cung cấp cho bếp đun bằng bộ điều khiển nhiệt độ thay đổi với 
màn hình hiển thị kỹ thuật số. Nhiệt độ chưng cất có thể được điều chỉnh bởi người 
sử dụng trong khoảng từ 40°C (104°F) tới 90ºC (194°F). Khi axit trong bình chứa 
được đun nóng, hơi axit có độ tinh khiết cao sẽ bốc ra. Hơi axit ngưng tụ ở phần 
trên của thành bình (bộ ngưng tụ) và được thu hồi trong một đường ống thoát vào 
trong hai chai thu hồi PurillexTM PFA 2000 mL. Bộ ngưng tụ có dạng vòm cong 
làm tăng hiệu quả làm lạnh và sự ngưng tụ hơi axit. Không cần nước làm mát, nên 
đơn giản hóa quá trình lắp đặt và giảm được chất thải. Lỗ thoát khí gắn trong bình 
và lỗ thoát khí trong đầu gắn với chai cho phép không khí đi vào bình khi axit được 
chưng cất và cho phép không khí bị thay thế đi ra khỏi chai khi nó đầy. 

Tất cả các lỗ thoát khí đều được xiết chặt bằng màng PTFE nhằm ngăn ngừa không 
khí bị tạp nhiễm đi vào trong hệ thống. Ống quân bình áp suất giúp duy trì một áp 
suất cố định xuyên suốt hệ thống trong quá trình chưng cất nhằm ngăn ngừa việc tăng 
áp suất. 

Công suất đối với axit có độ tinh khiết cao phụ thuộc vào nhiệt độ cài đặt. Việc cài 
đặt nhiệt độ ở 90ºC (194°F) sẽ sản xuất được khoảng 85 mL axit / giờ. Nhiệt độ cài 
đặt chỉ ảnh hưởng đến lượng axit được tạo ra/giờ chứ không ảnh hưởng đến độ tinh 
khiết của axit. Nhiệt độ axit tối đa mà bếp đun có thể tạo được thì thấp hơn nhiều so 
với nhiệt độ sôi của axit, do đó nguy cơ những chất ô nhiễm được mang đi cùng với 
sản phẩm chưng cất là không thể xãy ra. Nhiệt độ tối đa không cao cùng với cầu chì 
nhiệt được tích hợp trong bếp đun giúp nâng cao mức độ an toàn trong quá trình 
chưng cất. DST-400 có trang bị một cảm biến mức axit với tính năng tự động tắt cho 
phép tắt bếp đun khi quá trình chưng cất hoàn tất để thiết bị được vận hành không cần 
người theo dỏi theo đúng nghĩa. Quá trình chưng cất có thể được cho dừng lại bất kỳ 
lúc nào khi có nhu cầu cấp thiết sử dụng axit có độ tinh khiết cao. Sau khi làm lạnh, 
phần axit dư thừa sẽ được cho thoát ra thành chất thải. 

Việc lắp đặt DST-4000 cực kỳ đơn giản và chỉ chiếm một khoảng không gian 50 cm 
x 30 cm và chiều cao 55 cm. DST-4000 sẽ gắn vào ống chụp hút loại nhỏ nhất. Bộ 
điều khiển được kết nối qua một sợi dây điện 3m và được thiết kế để đặt bên ngoài 
chụp hút.        

 



 

 

 

 

 

Đặc điểm Thông số kỹ thuật 

Nguồn điện (ba dây có dây tiếp 
đất) 

120 or 230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz 

Ổ điện cung cấp Bếp đun điện trở 155 watt 

Chiều dài dây điện 
 

Một dây điện dài 3 m nối DST-4000 
tới bộ điều khiển 
Một dây điện dài 2m nối hộp điều 
khiển tới ổ cắm điện 

 
Kích thước 

Dài:     50 cm (19.7 in) 
Rộng:  30 cm (11.8 in) 
Cao:    55 cm (21.7 in) 

Trọng lượng 12 kg (26.5 lbs) 

Công suất 4000 mL 

Những axit có thể được làm tinh 
khiết bởi DST-1000 

HNO3, HCl và HF 
 

Giấy chứng nhận 
 

Giấy chứng nhận CE và phù hợp với 
RoHS  

 

Mô tả Part # 

DST-4000 120 VAC 525-4000-120 

DST-4000 230 VAC 525-4000-320 

DST-4000 230 VAC (UK 3-pin 
fused plug) 

525-1000-230UK 

 

 

 

 

 

Polypropylene Spill Tray, 18” x 26” x 1” 730-4525 

DST-4000 Acid Purification System 
Savillex Data Sheet 

Các hợp phần của hệ thống 

Hệ thống làm tinh khiết axit DST-4000 hoàn chỉnh với một bộ điều khiển, 
 hai chai thu hồi Purillex PFA 2000 mL và một giá đở để chai. 

Thông số kỹ thuật 

 

Thông tin đặt hàng  

Bộ phận tùy chọn 
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10321 West 70th St.  |  Eden Prairie, MN 55344-3446 USA |  Phone: 952.935.4100 
Email: info@savillex.com  |  www.savillex.com 


