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CROMATÓGRAFO DE IONS - MODELO S 150 

DESCRIÇÃO 
 

• Análises de Águas; 

• Análises Ambientais; 

• Análises de Cátions e Ânions. 

 

Cromatografia de íons é uma técnica de separação baseada na interação de íons. Dissolvidos 

em uma em uma fase móvel, íons de interesse ( Ex. Cloretos, Nitratos) competem com os íons 

da fase móvel ( CO3--, HCO3-) para serem adsorvidos na superfície ionicamente  carregada da 

fase estacionária. 

Dependendo da carga iônica dos analitos esta técnica pode ser classificada por troca aniônica 

ou catiônica. 

 



APLICAÇÕES 
 

O campo de aplicações em Cromatografia de Ions é muito amplo. Esta técnica permite 

aplicações em procedimentos de rotina e pesquisa. 

 

- Parâmetros: 

• Anions 

• Cations 

• Ácidos Orgânicos 

• Metais de Transição 

• Aminas 

 

- Aplicações Típicas: 

• Água potável 

• Água mineral 

• Água do mar  

• Água da chuva 

• Determinações ultra traço em plantas de geração de  

energia 

• Controle de qualidade e análises de impurezas 

• Análise elementar ( Wickbold & Schoeninger 

• Farmacêutica 

• Análises de urina 

 



O Cromatógrafo de Ions Automático S 151 A é um sistema modular o qual pode ser 

configurado para qualquer aplicação em IC 

Bomba Analítica S 1130 

Sistema de bombeamento Sykam S 

1130 é extremamente flexível,  

utilizando todos os recursos de 

uma bomba HPLC analítica. 

As possibilidades de configuração 

incluem versões Isocráticas, 

Quaternárias com e sem 

desgaseificação 

Amostrador Automático S 5300 

O amostrador Sykam S 5300 é um 

injetor automático confiável e 

preciso para qualquer aplicação em 

HPLC e IC, com excelente 

reprodutibilidade e linearidade. 

Várias opções de racks para vials e 

adaptadores para microplacas, bem 

como opções para multi tubos 

fazem deste sistema uma excelente 

ferramenta para aplicações 

analíticas  

Auto-Supressor Integrado 

Válvula de Segurança para alta 

pressão  

Sensor de pressão 

Bomba da Membrana Supressora Válvula de Regeneração 

Forno para Coluna Integrado 

Válvula Comutadora opcional 



Sistema manual S 151 M 
 

O Cromatógrafo de Ions Manual S 151 A é um sistema modular baixo custo para baixas 

demandas de amostras.  

Pode ser ampliado para um sistema automático com a adição de amostrador automático a 

qualquer momento. 

Sistema de Auto Supressão Sykam  
 

O Auto Supressor Sykam é um sistema de supressão química robusto para aumentar a 

sensibilidade da análise de ânions através da redução da condutividade de background do 

eluente. 

 

Operação Livre de Problemas 

A membrana do Auto Supressor Sykam  é protegida por uma Válvula de Segurança de Pressão, 

a qual abre quando a pressão do fluxo do eluente se torna muito alta. Esta válvula de 

segurança evita o inconveniente e caro procedimento de troca de membrana! 

A bomba da membrana é totalmente livre de manutenção em sua operação, e uma função 

automática monitora o sensor de pressão. 

O circuito fechado de supressão possibilita operação contínua sem necessidade de soluções de 

regeneração. A capacidade da Câmara Trocadora Iônica pode se aumentada para através de 

um Endurance upgrade. 

Quando a capacidade máxima de troca iônica da câmara trocadora é alcançada, pode ser 

facilmente regenerada sem esforços e não precisa ser trocada. 



Princípio de Funcionamento 
 

Detecção ânions em Cromatografia de Íons requer redução da condutividade de background 

do eluente para aumentar a sensibilidade de detecção. 

O buffer eluente ( Ex. Na2CO3/NaHCO3) usado na análise de ânions, interfere na quantificação 

e identificação analítica (Ex. Cloretos, Nitratos, Sulfatos). 

O  Auto Supressor Sykam, substitui os cátions do eluente ( Ex. Na+) por íons hidrogênio. Esta 

transferência dos ânions do eluente ( Ex. CO3--) em uma forma de baixa condutividade reduz a 

condutividade de background aumentando a sensibilidade na determinação de ânions. 

Os ânions analitos não são afetados neste processo. Suas formas hidrogênio iônicas (Ex. HCl) 

permanecem dissociadas. 

 

O Auto Supressor Sykam combina: 

• Câmara de troca iônica para o eluente, preenchida com um trocador catiônico, 

durável, e regenerável pelo próprio operador. 

• Uma solução de transferência para transportar os cátions hidrogênio para a fase 

móvel e os cátions do eluente para a resina. 

• Membrana capilar permite transferência dos ions hidrogênio e cátions do 

eluente  

 



Clarity Software 
 

- Todos os módulos controlados pela Clarity 

- Aquisição de dados automática com reintegração 

manual e total programação de método. 

-   CRF 21 Part 11 

 



Composição gradiente da bomba pode 

ser facilmente editada e o perfil 

gradiente é mostrado  graficamente 

Todos os outros parâmetros da bomba 

podem ser programados na janela de 

propriedades “LC”  

- Sequencia de amostras controla diretamente os amostradores automáticos 5250/5300. 

- Diferentes métodos podem ser programados para cada amostra. 

-  Número de injeções por vials, identificação da amostra e tipo de amostra podem ser 

facilmente programadas. 

Todos  os parâmetros de integração podem 

ser manualmente  ajustados com o  mouse sem 

necessidade de entrar com valores numéricos 



- Calibração rápida e fácil. 

- Todos os picos integrados podem ser 

importados apenas com um click do mouse. 

- Todos os picos são  automaticamente inseridos 

no 

arquivo de calibração. 

- Cromatogramas podem ser  calibrados e 

recalibrados com  um único ponto de calibração 

ou multipontos com até 20 padrões. 

- Relatórios podem ser personalizados com 

todas as necessidades do usuário. 

 

- Uma janela de visualização pode ser mostrada 

para visualização do 

relatório final antes da impressão  

 

-Todos os parâmetros importantes podem ser 

mostrados. 



Especificações Técnicas 

Bomba S 1130 

Material Aço Inox/PEEK, Teflon AF®,PDF, Cerâmica, Safira, Rubi 

Taxa de Fluxo Analítica: 0.001 – 10.000 ml/min 

Exatidão de Fluxo ± 1.0% 1.000 ml/min 

Precisão de Fluxo ± 0.1% RSD 1.000 ml/min 

Faixa de Pressão 0 – 40 MPa (0  - 6000PSI) 

Pulso de Pressão Típico <0.1 MPa ou < 1.0% 

Compensação 
Compressibilidade 

Ajustável para diversos solventes 

Dimensões S 1130: 396 x 165 x 478mm 

Alimentação Elétrica 100 – 250V ( 47 – 63Hz) 

Desgaseficador 
Opcional: <20% dos gases dissolvidos permanecem remanescentes em água 
@ 1.00ml/min 

Faixa de Gradiente 0.0 – 100%, 4 canais 

Exatidão de Gradiente S 1130: <0.25% 

Mistura Gradiente Ativa Dinâmica 

Volume de Mistura Ajustável: 10 - 500µl 

Amostrador Automático S 5300 

Materiais Aço Inox/PEEK, PPS, PVDF 

Capacidade de Amostragem S 5300: 120 (1.5 ml), 192 (microplacas) 

Volume de Injeção Programável 0.1 – 999.9 µl 

Controle de Temperatura Opcional: +4 - +60⁰C  

Precisão de Injeção <0.5% volume de injeção variável ( 10µl típico 0.25%) 

Linearidade Fator de Correlação > 0.999 (10µl de volume de injeção, seringa de 500µl) 

Carry Over ( Contaminação ) < 0.05% com programa de lavagem 

Dimensões 396 x 275 x 478 mm 

Alimentação Elétrica 100 – 250V ( 47 – 63 Hz) 

Módulo de Cromatografia Iônica S 150 

Materiais Aço Inox/PEEK, PPS, PVDF 

Faixa de Temperatura 30⁰C - 100⁰C 

Exatidão na Temperatura <0.1⁰C 

Válvula Comutadora Opcional nas válvulas S 6000 

Faixa de Medida 20nS/cm a 20.000µS/cm 

Fluxo de cela de medida 0.76µl 

Dimensões 396 x 165 x478mm  

Alimentação Elétrica 100- 250V ( 47- 63Hz) 



• Cromatógrafo de Íons Manual S 151-M (Isocrático) – S003695 

• Cromatógrafo de Íons Automático S 151-AG (Quaternário) – S004161 

• Cromatógrafo de Íons Manual S 151-G (Quaternário) – S004162 

• Cromatógrafo de Íons Automático S 151-A ( Isocrático)- S004070 

Configurações 
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