SAFTEMP

proteção de sensores em safira

A proteção de Saﬁra consiste em um tubo exterior de proteção selada de um lado e de um ou mais capilares internos utilizados
para o isolamento dos ﬁos termopares. Devido à sua transparência óptica e não porosidade, garantem uma elevada resistência
à temperatura e evita a difusão da atmosfera ambiente para o sensor.
A Saﬁra também tem excelentes propriedades eletro isolantes. Em inúmeras aplicações, a saﬁra excede em muito a vida útil
comparada com as proteções cerâmicas convencionais existentes hoje no mercado mundial.
A Saﬁra obtida de um único cristal tem excelentes propriedades físico-químicas: extraordinária resistência mecânica, elevada
durabilidade, elevada resistência ótica, resistência a altas temperaturas, alta condutividade térmica, baixa condutividade elétrica,
constante dielétrica extremamente baixa, resistente a condições extremas de temperatura e excelente resistência química a
agentes de ﬂuoração.
Temperatura
Devido ao seu alto ponto de fusão, a saﬁra pode ser utilizada para aplicações de até 2000°C.
Pureza
Possui um alto grau de pureza (99,9995 %), garantindo assim a proteção do elemento sensor contra contaminações provenientes do processo ou da própria proteção em si.
Dureza
Apenas um grau de pureza abaixo do diamante, a saﬁra é uns minerais mais duros.
Por se tratar de uma estrutura perfeitamente homogênea, a saﬁra é praticamente impenetrável

gas-tight

Proteção contra gases agressivos
Por se tratar de uma estrutura perfeitamente homogênea, a saﬁra é praticamente impenetrável com relação a
ataques de gases agressivos, protegendo assim 100% o elemento sensor.
Custo Benefício
Por apresentar uma vida mais longa que os matérias cerâmicos o seu uso se torna uma solução para o processo,
principalmente referente a paradas excessivas apenas para troca do elemento sensor.

Único Cristal

Segue abaixo a demonstração de uma amostra de material cerâmico e saﬁra aumentados em 560x.
Estas imagens comprovam por si só a superioridade da Saﬁra - "não existem pontos fracos".

560x superfície ampliada

Cerâmica - Estrutura policristalina
com limites de grãos existentes

560x superfície ampliada

Saﬁra - Estrutura perfeitamente
homogênea

Proteção para Termopares
Em proteções para termopares, a Saﬁra comparada com a cerâmica tem uma vida útil mais
longa, podendo em alguns casos a ser comparada com a proteção de platina.

Proteção de Saﬁra para termopares
Aplicação em altas temperaturas
A proteção de Saﬁra consiste em um tubo exterior de proteção selado de um lado, sendo montado
internamente com um ou mais capilares utilizados para o isolamento dos ﬁos termopares.
Devido à sua transparência óptica e não porosidade, garantem uma elevada resistência à temperatura e
evita a difusão da atmosfera ambiente para o sensor.
A Saﬁra também tem excelentes propriedades eletro isolantes. Em inúmeras aplicações, a Saﬁra excede
em muito a vida útil comparada com as proteções cerâmicas convencionais existentes hoje no mercado
mundial.

Aplicações da Saﬁra em tubos para termopares
Os tubos de Saﬁra oferecem o melhor o melhor desempenho em processos que envolvem altas
temperaturas, altas pressões e atmosferas agressivas.

• Ácidos minerais concentrados ou em ebulição
• Óxidos reativos a alta temperatura
• Amônia sintetizada
• Gaseiﬁcação
• Dessulfurização
• Partículas suspensas
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Saﬁra x Cerâmica
Segue abaixo um comparativo entre a saﬁra e a cerâmica

Saﬁra

Cerâmica

Alta resistência a corrosão

Baixa resistência a corrosão

As proteções demonstradas neste exemplo tratam-se de
um caso real, onde a Saﬁra está mais de dois anos no
processo e a cerâmica não suportou 5 meses.

Temperatura máxima 2000 °C

Mantem seu formato em altas temperaturas
Não se deforma até o seu ponto de fusão, 2050°C

Durável

Temperatura máxima 1700 °C

Se deforma em altas
temperaturas

Durabilidade limitada

Os termopares foram testados em ambiente com óxido de
chumbo. Enquanto a cerâmica demonstrou contaminação
profunda de PBo por difusão afetando tanto a sua
estrutura interna e externa, a Saﬁra interior ﬁcou intacta
mesmo depois de anos no forno.

Alta pureza
Não sofre contaminação proveniente do processo

100% contra contaminação por gases e alta
resistência a pressões externas
Se paga a curto prazo

Baixa pureza
Sofre contaminação proveniente do processo

Poroso e facilmente contaminado por gases

Barato

Exemplos de desempenho de durabilidade

Fluxo de cristal de chumbo em
1170°C por 25 meses

Saﬁra instalada no teto do forno para
fusão de vidro. Nenhum sinal de desgaste
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Saﬁra instalada em um reator químico.
Nenhum sinal de desgaste

Propriedades Materiais
Propriedade Física
Estrutura cristalográﬁca

Rhombohedral cristais simples; R3c

Densidade
Dureza de Mohs
1800 paralelo a , c’ eixo (0001)

Dureza Knoop

perpendicular a , c’ eixo

Resistência à tração
Resistência à compressão
Módulo de elasticidade de Young
Módulo de ruptura
Coeﬁciente de atrito

0.15 - contra o aço

Condutividade Térmica [W.cm -1.K-1]

Condutividade térmica

Temperatura [K]

Propriedade Térmica
Ponto de fusão

Expansão térmica

perpendicular a

,c' eixo

Transmissão vs. Comprimento de onda

Condutividade térmica
Calor especíﬁco

Propriedade Elétrica
Resistividade
Constante dielétrica

Tangente de perda dielétrica

11,5 paralelo a, x' eixo
9.3 perpendicular a ,c' eixo (103 - 1010 Hz)
3x10-5 paralelo a ,c' eixo

Transmissão Externa [%]

Temperatura máxima de operação

8.6x10-5 perpendicular a ,C' eixo

UV

Visível

IR

Rigidez dielétrica

Comprimento de onda

Propriedade ótica
Índice de refração

n0 = 1.768 (Sódio - Linha-D)
(Transmissão total até 97%)

Transmissão óptica

Coeﬁciente de Expansão Térmica

Saﬁra - Cristalograﬁa Plana

A Eixo 2
A Eixo 3
Plano A

x 10-6 [0C]

Plano C

Perpendicular ao Eixo C

Expansão Térmica

Eixo C
A Eixo 1

Paralelo ao Eixo C

Plano R

Temperatura [K]
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Saﬁra - Tubo para Termopares
Os tubos de saﬁras são confeccionados em diversos diâmetros
e comprimentos.

Selado com perfeição
Perfeitamente selado
Seal

Paredes com homogeneidade
perfeita, evitando contaminação
externas provenientes do processo

Ø Externo (mm)

Ø Interno (mm)

Tolerâncias
no Ø (mm)

Comprimento
máximo (mm)

1.0

0.6

+/-0.1

500

Ø interno

> 0,6 mm

1.57

0.75

+/-0.1

1500

Ø externo

1 - 30 mm

2.1

1.3

+/-0.2

1750

4.8

Comprimento

max. 1800 mm

3.4

+/-0.15

1800

4.92

3.4

+0.05/-0.1

200

6.0

4.0

+/-0.15

1800

8.0

5.0

+/-0.15

1800

9.92

8.0

+0.05/-0.1

200

10.0

3.0

+/-0.2

1700

16.0

4.0

+/-0.2

800

25.4

22.7

+/-0.3

1500

30.0

27.0

+/-0.3

1500

Os dados em vermelho são otimizados
para utilização em termopares.

Nosso time de especialistas pode lhe ajudar
a descobrir a melhor solução para o seu processo
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