Bancada de XRF

GoldXpert

XRF para ensaios não destrutivos
Análise de metais preciosos
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Recicladores/purificadores
Casa de penhora
Vendas a varejo
Ouro por dinheiro
Fabricação de jóias

Análise de metais preciosos e classificação de
quilates
O método por XRF é amplamente utilizado, confiável e
recomendável para análise química para determinação de
pureza de metais preciosos. Esta técnica de análise é um
teste multielementar que é mais rápido e menos dispendiosos que ensaios de fogo e testes químicos. O analisador de bancada por XRF realiza análises de ouro, prata,
platina, outros metais preciosos e impurezas, criando uma
relação de confiança entre o cliente e o revendedor.
O analisador GoldXpert Olympus® provê uma técnica de
utilização acessível e com excelente custo-benefício para
obtenção da composição química de ligas e a classificação de quilates através de ensaios não destrutivos e não

intrusivos. Além disso, o exclusivo software GoldXpert
ajuda na identificação de objetos banhados a ouro e envia
um alerta na tela.
Devido ao alto valor do ouro no mercado atual, a quantificação confiável da pureza do ouro é crucial. Se você
compra ou vende ouro, produz jóias, fabrica metais ou
recicla sucata de metais, é preciso utilizar um método
rápido e preciso para determinar os quilates e a presença
de outros metais preciosos e não preciosos para controle
de qualidade e preço.

Obtenha resultados rápidos e precisos com o GoldXpert Olympus

Excelentes razões para adquirir o analisador GoldXpert Olympus
• Compacto, ocupa pouco espaço.
• Design atraente, adequado para um showroom.
• Analisador intuitivo, exibe os resultados da análise da composição e de quilates com o toque de um botão.
• Fornece a composição química e classificação precisa de
quilates em questão de segundos.
• Recurso inovador para auxiliar na identificação de objetos
banhados a ouro.
• Possibilidade de gerar certificados de resultados quando
conectado a um PC com software da Olympus.
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• A câmara de teste possui uma janela que permite a visualização contínua da amostra, aumentando a confiança do
cliente no processo de análise.
• Opera com bateria, possibilitando análises externas.
• Pode trabalhar em rede, facilitando o acesso aos resultados
dos testes no momento em que estes estão sendo gerados.
• Sistema seguro e que requer um treinamento rápido na
maioria dos países.

Confiável e fácil de usar
O analisador®GoldXpert é ideal para casas de penhora,
ouro por dinheiro, indústria de jóias, museus, arqueólogos
colecionadores de moedas e reciclagem de sucata.

Vantagens do GoldXpert XRF
• Preço de peças preciso e rápido para operações ouro por
dinheiro.
• Identifica e caracteriza uma ampla gama de ligas, incluindo
prata, platina, entre outros.
• Identifica elementos venenosos em soldaduras, como Cd ou
Pb.
• Controle de qualidade para operações de fusão e polimento.
• Fique atento para a possível galvanização do ouro.

Aplicações
• Classificação instantânea do ouro, em quilates, de 0 a 24 kt.
• Identificação de impurezas.
• Análise composicional precisa para ouro, platina, prata,
metais preciosos e ligas.
• Verificação do conteúdo de ouro em sucata.
• Cotação para metais desconhecidos identificados.
• Identificação de ouro, platina e paládio em ligas dentárias.

Pedaço de liga dentária

Características
• Energia: tubo de raios X de 4 W para análises confiáveis e
precisas.
• Velocidade: processador com pontos flutuantes fornece
resultados em poucos segundos.

Suporte para amostras do GoldXpert
O GoldXpert® vem equipado com um suporte para
amostras (com braço articulado) para proteger e conduzir
a amostra analisada. O suporte para amostra é ideal para
análise de jóias e objetos pequenos.

• Portabilidade: pode-se utilizar uma bateria compacta para
análises externas.
• Medição fácil e precisa, se ajusta automaticamente à forma e
tamanho da amostra.
• Classificação automática de quilates.
• Grande capacidade para arquivamento de dados de testes.
• Exporta dados e elabora relatórios para certificação imediata.
• Câmara integrada com ponto de colimação pequeno para
focar a amostrar e gerar imagens para arquivamento.
• Métodos de ensaios não destrutivos.
Suporte para amostra
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Um tiro certeiro para cada alvo
Câmara e colimador

Relatórios personalizados

O GoldXpert vem equipado com uma câmara CMOS
integrada, que registra imagens na memória juntamente
com os resultados da análise, para geração de relatórios.

Os dados podem ser exportados com facilidade em
formato de planilha. A memória pode ser acessada remotamente através do sistema operacional Windows CE
via rede. Certificados personalizados com os resultados,
imagens, logotipos e outros detalhes podem ser gerados
com o apertar de um botão do software para PC.

®

A colimação dos feixes de raios X é utilizada para realizar
a medição de pequenos componentes e amostras. Com
apenas um toque em sua tela tátil ativa o colimador de 3
mm de diâmetro, e nesta mesma tela, o indicador mostra
ao operador exatamente onde está o foco da análise.

Cash 4 Ur Gold, LLC.
Test Result

Test information
Analyzer Mode: Alloy-Precious Metal
Analyzer Serial #: 123456
Field
Item:
Owner:
Ticket #:
Operator:
Company:
Spot Size:
Time:
Notes:

Info
Gold Men’s Wedding Band
Bret V. Adam
11548
Vincent B.
Cash 4 Ur Gold LLC
3 mm
customer states ring is 18K

Spectrum

Signature:______________________________Date:_____________________________

Exemplo de um certificado personalizado via software para PC
Exemplo de ponto de colimação de 3 mm de
diâmetro

O ponto do colimador pode ser alterado para 10 mm de
diâmetro com um simples toque para análise de volume
padrão.

Recurso exclusivo para galvanização
de ouro
O GoldXpert® possui um recurso exclusivo que detecta
possível galvanização ou revestimento de ouro em peças
de ouro. Se o GoldXpert verifica que existe a possibilidade
do material ser banhado ou revestido de ouro, aparecerá
uma mensagem na tela.

Exemplo de ponto de colimação de 10 mm

Exemplo de alerta para ouro revestido
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Desempenho que você pode contar
O GoldXpert®está disponível em duas configurações: o
GoldXpert padrão e o GoldXpert XDD de alta performance. O GoldXpert padrão vem equipado com um diodo
PiN detector de silício assegurando precisão e sensibilidade para a maioria das aplicações. O GoldXpert SDD
de alta performance vem equipado com um avançado
detector de desvio de silício para aumentar a precisão e
sensibilidade.

O GoldXpert SDD de alta performance fornece resultados
duas vezes mais precisos e com limites de detecção mais
altos que o GoldXpert padrão. Ele é recomendado para
refinarias que precisam realizar leituras muito rápidas e
uma maior precisão analítica. O GoldXpert padrão é ideal
para classificação de quilates e aplicações comerciais.

Precisão do GoldXpert para ouro e chumbo em análise de ligas
odontológicas
Resultados para ouro do GoldXpert x ouro
certificado, peso em %.

Resultados para chumbo do GoldXpert x
chumbo certificado, peso em %.
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Precisão do GoldXpert para chumbo em ensaios de amálgamas dentários
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Precisão do GoldXpert para chumbo em ensaios de amálgamas dentários

Repetibilidade do lote
Repeatability Au wt% Analysis Data
18 kt Gold
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Reading
Vinte leituras do GoldXpert sobre uma liga padrão de ouro 18 kt certificado
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GoldXpert Olympus
Confiável e fácil de usar
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O GoldXpert é fácil de usar. Coloque grandes objetos
diretamente na janela de análise.

Os pequenso objetos podem ser colocados em um
suporte para fixá-los na janela de análise.

Use um ponto de colimação pequeno para objetos
muito pequenos ou para analisar pequenas áreas de
um objeto.

Feche a tampa da câmara e pressione Start para
obter resultados confiáveis.

GoldXpert
O GoldXpert realiza análises rápidas e precisas para determinar o quilate (teor de ouro) para controle de qualidade,
cotação e outras finalidades. Ele permite a realização de ensaios não destrutivos locais, com bom custo-benefício, para
análise do conteúdo de ouro e verificar a composição química da liga.
O GoldXpert tem um excelente desempenho para análise outros tipos de metais preciosos. Os analisadores vêm habilitados para analisar vários metais preciosos que incluem, Ag, Au, Pt, Pd, Ir, Rh, Ni, Pb, Cu, Zn, Fe, Co entre outros.

Especificações*
Dimensões

267 mm x 310 mm x 340 mm (com a tampa fechada)

Peso

10 kg

Requisitos de alimentação

Fornecido com 100 VAC a 240 VAC, 50 Hz a 60 Hz, e 70 Watts de alimentação

Fonte de excitação

4 W, 40 kV, 100 μA (máx.) Tubo de raios X
Ânodos: Au ou Ta

Detector

Diodo PiN detector de silício
Detector de desvio Si

Temperatura do ambiente

de -10 ºC a 50 ºC

Câmara e colimador

Integrado com geometria de medição; ponto de colimados com diâmetro pequeno; diâmetros selecionáveis (3
mm ou 10 mm)

Alimentação

Adaptador de energia AC ou bateria de íons de lítio recarregável

Exibição de dados

55 mm x 73 mm)
Resolução: 800 x 600
Interface LCD de 16-bit

Transferência de dados

USB, Bluetooth®

Metais preciosos

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Ag, Sn, Sb, Cd, In, Ga, Ge, e W. (mais Os para a
versão SDD)

Acessórios padrão
• Colimador para teste de moeda
• Suporte para amostra com braço articulado
• Cabo USB
• Moeda de referência para calibração de aço inoxidável 316
• Dez janelas de reposição
• Três canetas Stylus S
• Treinamento e suporte autorizado de fábrica

*Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
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tem certificação ISO 9001 e 14001.

*Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Todas as marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários
e entidade de terceiros.
Copyright © 2013 by Olympus.

www.olympus-ims.com
48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA, Tel.: (1) 781-419-3900
Stock Road, Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, UK, Tel.: (44) (0) 1702 616333

Para mais informações acesse nosso site

www.olympus-ims.com/contact-us

Apartado 23341, EC Graça Lisboa , 1171-801 Lisboa, Tel.: (351) 217 543 280
GoldXpert_XRF_PT_201310 Impresso no Reino Unido P/N: 920-239-PT Rev. A

