TẦM QUAN TRỌNG
CỦA PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT

TRONG LĨNH VỰC
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

KÍCH THƯỚC HẠT
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG
CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Đặc điểm vật lý của thuốc BVTV có ảnh hưởng rất lớn đến độ độc của thuốc và
hiệu quả phòng trừ. Những đặc điểm đó bao gồm:
Kích thước và trọng lượng hạt thuốc
Hình dạng hạt thuốc
Khả năng bám dính
Độ thấm ướt
Độ phân tán

KÍCH THƯỚC HẠT
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG
CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kích thước và trọng lượng hạt thuốc
Hạt thuốc kích thước lớn, có diện tích bề mặt nhỏ
thường khó hòa tan trong biểu bì lá.
Làm thuốc giảm khả năng xâm nhập, khó bám dính trên
bề mặt vật phun gây thất thoát, lãng phí.

→

Hạt thuốc càng lớn và nặng, hạt rơi càng nhanh
Thời gian rơi của thuốc xuống bề mặt vật phun ngắn, khả
năng phân tán thấp.

→

Hình dạng hạt thuốc
Hình dạng hạt ảnh hưởng nhiều đến độ bám dính
và tính độc của thuốc. Hạt thuốc xù xì, nhiều góc
cạnh dễ bám dính trên bề mặt vật phun hơn các
hạt thuốc trơn láng.

Khả năng bám dính
Một trong những nhân tố kéo dài hiệu lực của
thuốc BVTV. Thuốc có độ bám dính tốt, ít bị thất
thoát do rửa trôi.
Lượng còn tồn trên cây nhiều hơn và lâu hơn.
Tuy nhiên, thời gian hiệu lực thuốc càng dài, độ
độc của thuốc với môi trường càng tăng.

→

CÁC KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT CỦA HORIBA
Tán xạ ánh sáng động (DLS) hay quang phổ
tương quan photon (PCS) được sử dụng để
xác định kích thước của submicron hoặc kích
thước nanometer.

Kỹ thuật này dựa trên sự tán xạ
ánh sáng của các hạt trong
chuyển động Brown.
Phân tích kích thước protein, kích
thước hạt nano và kích thước chất
keo – colloid

CÁC KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT CỦA HORIBA
Tán xạ ánh sáng tĩnh (SLS) dựa trên hiện tượng các hạt tán
xạ ánh sáng theo mọi hướng với dạng cường độ phụ thuộc
vào kích thước hạt (và hình dạng) – kích thước micron.

Việc phân tích và kiểm soát
sự phân bố kích thước hạt bằng kỹ thuật DLS/ SLS
đóng vai trò
Kiểm soát sự phân bố kích thước hạt trong nguyên liệu
Đảm bảo và cải thiện chất lượng thuốc BVTV: khả năng
hòa tan, thấm ướt, phân tán,...
Đảm bảo các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn sức khỏe
và bảo vệ môi trường.

CÁC SẢN PHẨM
PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT

HORIBA

MÁY PHÂN TÍCH
KÍCH THƯỚC HẠT NANO SZ - 100Z2
Nguyên lý đo kích thước hạt: Tán xạ ánh sáng
động DLS
Đo kích thước, trọng lượng phân tử, thế zeta
Phân tích thế Zeta: -500 to +500 mV
Phân tích cỡ hạt: 0.3 nm to 10 µm
Trọng lượng phân tử: 5.4 x 10^2 đến 2 x 10^7 Da
Tuân theo tiêu chuẩn ISO 13321:1996, ISO/DIS
22412:2008 và JIS Z8826:2005

SZ - 100Z2

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

SZ - 100Z2
1. Nguồn sáng trạng thái rắn mới nhất
2. Nhiều đầu dò và vị trí đo
3. Ánh sáng có bước sóng ngắn hơn cho cường độ cao hơn
4. Đầu dò PMT phù hợp với ánh sáng có bước sóng ngắn
5. Tính năng Tự động tương quan nhiều phương pháp lấy mẫu
6. Phần mềm dễ sử dụng
7. Thiết kế cell đo thế zeta giúp giảm thiểu dòng thẩm thấu
điện
8. Cell đo có điện cực carbon ZP tuổi thọ cao

MÁY PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT
TÁN XẠ LASER LA-960V2
Nguyên lý đo kích thước hạt: Tán xạ ánh sáng
tĩnh SLS hoặc Nhiễu xạ laser (LD)

Phạm vi đo: 10 nm (0,01 µm) - 5 mm (5000 µm)
Sử dụng thuyết Mie để có được sự phân bố
kích thước
Sử dụng đo ở chế độ ướt hoặc khô
• Chế độ ướt (0,01 µm đến 3000 µm)
• Chế độ khô (0,1 µm đến 5000 µm)

LA-960V2

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

LA-960V2
1. Nguồn sáng trạng thái rắn ( không chứa khí) mới nhất
2. Đa nguồn sáng kết hợp ánh sáng đỏ ( 650nm) và xanh dương
(405nm) cho khả năng tán xạ tốt
3. Phạm vi góc đo lớn cho độ phân giải tín hiệu tốt nhất
4. Cơ chế điều chỉnh gương đã được cấp bằng sáng chế
5. Hệ thống nhiều cell chứa mẫu
6. Thiết bị tán xạ laser ổn định nhất thị trường ( độ lặp lại 0.1%
theo tiêu chuẩn NIST)

MÁY PHÂN TÍCH
KÍCH THƯỚC HẠT TÁN XẠ LASER
LA - 350
Phạm vi đo: 100nm (0,1 µm) - 1 mm (1000 µm)
Chế độ đo mẫu: Chế độ ướt
Sử dụng thuyết Mie để thu được kết quả sự
phân bố kích thước.
Máy bơm tự động điền đầy (optional)

LA - 350

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

LA - 350

1. Nguồn sáng dạng rắn với công nghệ mới nhất
2. Phạm vi góc phát hiện lớn cho “độ phân giải”
tốt nhất
3. Cơ chế căn chỉnh gương đã được cấp bằng
sáng chế
4. Nhỏ gọn và dễ di chuyển
5. Ổn định và chính xác
6. Bơm tự động điền đầy với cảm biến phản hồi
điều khiển mức siêu âm (tùy chọn)

Thiết kế và sản xuất bởi

HORIBA Scientifc là một mảng sản phẩm của Tập đoàn HORIBA,
thành lập từ năm 1953.
Bao gồm:
Các thiết bị phân tích nguyên tố (GDS, ICP)
Phân tích huỳnh quang, thiết bị khoa học hình sự
Thiết bị phân tích hạt, phân tích phổ Raman
Phân tích lưu huỳnh trong xăng dầu
Phân tích chất lượng nước và XRF,...

REDTEK là đại lý phân phối chính thức
của HORIBA Scientific tại Việt Nam
Công ty TNHH REDTEK chuyên cung cấp thiết bị,
dụng cụ và vật tư tiêu hao phục vụ trong công tác
nghiên cứu, phân tích, kiểm nghiệm.
Sản phẩm & Dịch vụ của REDTEK được tin tưởng
sử dụng bởi các doanh nghiệp Việt Nam, FDI, các
trường đại học, viện nghiên cứu....
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