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Target 

• Diskusi analisa hasil 



Indikator

• Apakah hasil yang didapat?

• Bagaimana dan jenis analisa apa yang 
digunakan?

• Produknya bagaimana?
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Target 

• Diskusi analisa hasil 



Indikator

• Bagaimana hasil yang didapat?

• Bagaimana dan jenis analisa apa yang 
digunakan?

• Bagaimana hasil produknya?
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Target 

• Diskusi analisa hasil 



Indikator

• Apa produk yang dihasilkan?

• Jenis analisa apa yang digunakan?

• Bagaimana hasil produknya?



Karakterisasi dan Pengukuran Kimia 
(KI-735)

Pertemuan 12

Departemen Pendidikan Kimia

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam

Universitas Pendidikan Indonesia



Target 

• Diskusi analisa hasil yang didapat 



Indikator 

• Apakah hasil yang didapat?

• Jenis analisa apa yang digunakan?

• Produknya bagaimana?
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Target 

• Diskusi bahan kimia sederhana 



indikator

• Apakah kelompok mampu membuat reaksi 
kimia sederhana?

• Reaksi kimia apakah itu?

• Hasilnya bagaimana?
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Tujuan :
•Memahami reaksi kimia dan persamaan 
reaksinya

•Mempelajari hukum-hukum yang berlaku 
dalam stoikiometri
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STOIKIOMETRI

•STOIKIOMETRI: hubungan kuantitatif antara reaktan 
dengan produk
•REAKTAN: zat (substansi) awal dalam reaksi kimia, di 

sebelah kiri persamaan kimia
•PRODUK: zat yang dihasilkan dalam reaksi kimia, di 

sebelah kanan persamaan kimia
•Hukum dasar: Hukum Kekekalan Massa, artinya?
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•Merupakan representasi reaksi kimia menggunakan 
rumus kimia dari reaktan dan produk
•Pers. kimia yang setara: jumlah tiap jenis atom dalam 

reaktan dan produk sama
•Contoh:  1CH4  + 2O2  →  1CO2  +  2H2O

PERSAMAAN KIMIA
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Setarakan reaksi berikut:

•PbO2 + Pb + H2SO4 → PbSO4 + H2O
•BF3 + H2O → B2O3 + HF
•KClO3 → KCl + O2
•CH3COOH + O2 → CO2 + H2O
•K2O2 + H2O → KOH + O2
•PCl5 + AsF3 → PF5 + AsCl3
•NH3 + O2 → NO + H2O
•HSbCl4 + H2S → Sb2S3 + HCl
• (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O
•NaBH4 + H2O → NaBO2 + H2
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• Jenis reaksi dan perkiraan produk:
    - menggunakan tabel periodik (golongan: sifat sama)
    - klasifikasi reaksi:
    
     reaksi kombinasi: 2 atau lebih zat bereaksi membentuk satu 

produk
    reaksi dekomposisi: satu zat bereaksi menghasilkan 2 atau lebih 

produk
    reaksi pembakaran: menghasilkan panas dan nyala, melibatkan 

oksigen
    reaksi reduksi-oksidasi: melibatkan perubahan bil. Oksidasi dari 

atom-atom tertentu.

POLA REAKTIVITAS KIMIA
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MOL
• 1 mol : jumlah materi yang mengandung obyek (atom, 

molekul) sebanyak jumlah atom dalam 12 g 12C.
• Jumlah atom dalam 12 g 12C → 6,02214199 x 1023 

(bilangan Avogadro)
•Massa → Mol → jumlah partikel
    Contoh: Berapa jumlah atom C dalam 0,350 mol 

C6H12O6?
    Penyelesaian: 
    mol C6H12O6 → molekul C6H12O6 → mol C
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Latihan soal

•Tentukan jumlah mol yang terdapat pada: (a) 17,0 gr Fe 
(b) 164 gr CuSO4   (c) 0,222 gr KCl
•Tentukan berat dari: (a)27,0 mol atom Na   (b)0,45 mol 

H2SO4    (c) 7,00 mol Cl2
•Yang mana dari partikel berikut mengandung partikel 

dalam jumlah terbanyak: (a)1,0 gr metana   (b)12,04 x 
1023 atom argon   (c)0,01 mol natrium klorida
•Sebuah labu ukur dalam lab menyimpan 51,0 gr gas 

amonia. (a)Berapa mol amonia yang terdapat dalam 
labu ukur?   (b)Berapa molekul amonia yang terdapat di 
dalam labu ukur?   (c)Berapa jumlah atom hidrogen 
dalam labu?
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•Rumus Molekul: jumlah atom setiap unsur dalam 
molekul
•Rumus Empiris: rumus paling sederhana yang 

memberikan jumlah atom relatif untuk setiap jenis atom 
dalam suatu senyawa. 
•Rumus empiris → persentase komposisi massa

RUMUS EMPIRIS & RUMUS MOLEKUL
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•Prosedur umum penentuan rumus empiris:

RUMUS EMPIRIS DARI ANALISIS

% massa unsur

Asumsi 100 g sampel

Berat setiap unsur Gunakan berat atom Mol setiap unsur

Hitung rasio mol

Rumus empiris
Diberikan: Didapat:
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Contoh:
    Sebanyak 60,00 g cairan dry-clean dianalisis dan 

diketahui mengandung 10,80 g C, 1,36 g H, dan 47,84 
g Cl. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut!

Penyelesaian:
     mol C = 
    
     mol H = 

     mol Cl = 

C : H : Cl = 2 : 3 : 3  → Rumus empiris: C2H3Cl3
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Bagaimana dengan soal-soal berikut?
• Seng fosfat digunakan sebagai semen gigi. Sebanyak 

50,00 mg sampel dihancurkan menjadi unsur-unsurnya 
dan menghasilkan 16,58 mg oksigen, 8,02 mg fosforus, 
dan 25,40 mg seng. Tentukan rumus empiris seng 
fosfat!

• Bromoform tersusun dari 94,85% bromin, 0,4% 
hidrogen, dan 4,75% karbon. Tentukan rumus 
empirisnya

• Fulgurit adalah produk lelehan yang terjadi sewaktu 
kilat menyambar bumi. Pemeriksaan mikroskopik pasir 
fulgurit menunjukkan bahwa materi ini mempunyai 
komposisi beragam yang terdiri dari Fe 46,01% dan Si 
53,99%. Tentukan rumus empirisnya!
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• Tentukan rumus empiris untuk setiap sampel dengan komposisi 
berikut: (a)Al=12,7%; N=19,7%; O=67,6%  (b)C=40,0%; H=6,7%; 
O=53,3%   (c)C=27,29%; O=72,71%;  (d)Fe=69,94%; O=30,06%

• Asam oksalat, bahan kimia yang dihasilkan di dalam tubuh dari 
vitamin C, mengandung 26,7% C, 71,1% O dan 2,2% H. Berat 
molekulnya 90 gram/mol. Tentukan rumus molekulnya!

• Tentukan persen komposisi (% berat) oksigen dalam sampel 
berikut: (a)NaOH    (b)Fe2O3   (c)Ca(OH)2

• 24 gr sampel besi oksida (seny. Yang hanya terdiri dari besi dan 
oksigen) mengandung 17,36 gr besi.  (a)Tentukan rumus empiris 
dari senyawa tsb.  (b)Berat molekul seny. Ini adalah 231,6 gr/mol. 
Bagaimana rumus molekulnya?  (c)Berapa mol senyawa terdapat 
dalam 24 gram sampel?

• Apa perbedaan dari Co dan CO?
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•Pembakaran butana:
      2C4H10(l) + 13O2 →  8CO2(g)  + 10H2O(I)

2 mol C4H10 ≅13 mol O2≅ 8 mol CO2 ≅ 10 mol H2O

Informasi kuantitatif dari persamaan reaksi
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Prosedur umum penentuan berat reaktan terkonsumsi atau 
produk terbentuk:

Berat zat A

Gunakan massa 
molar A

Mol zat A
Gunakan koef. A & B 

dari pers. reaksi Mol zat B

Gunakan massa 
molar B

Berat zat B
Diberikan: Didapat:
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Jika 1 g butana dibakar, berapa CO2 yang dihasilkan?
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Reaktan Pembatas (Limiting Reactants)

•Reaktan pembatas: reaktan yang habis bereaksi 
dalam suatu reaksi kimia.

•Reaktan pembatas menentukan jumlah produk 
yang dihasilkan

•Contoh:

   Gas SO
2
 di atmosfer yang dihasilkan dari 

kendaraan bermotor diubah menjadi asam sulfat, 
dengan reaksi:

   2SO
2 (g) 

 + O
2(g) 

+ H
2
O

(l)
 🡪 2H

2
SO

4(aq)

   Berapa banyak asam sulfat yang terbentuk dari 5,0 
mol SO

2
, 2,0 mol O

2
, dan air berlebih?
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Jumlah 2 reaktan diberikan → masalah reaktan pembatas
Jumlah mol O2 yang dibutuhkan untuk konsumsi sempurna 5 mol 

SO2 adalah:

O2 yang dibutuhkan > yang tersedia → O2 reaktan pembatas
Jumlah reaktan pembatas dijadikan basis untuk menghitung H2SO4 

yang dihasilkan:

Untuk menghasilkan 4 mol H2SO4, 4 mol SO2 dikonsumsi. Tersisa 
1 mol SO2 → SO2 adalah reaktan berlebih
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SOAL, LAGI...!
• Jika 100 gr alumunium dan 50 gr sulfur digabung dan 

direaksikan, berapa alumunium sulfida yang terbentuk?
•Air dapat terbentuk dari reaksi antara hidrogen dan 

oksigen. Jika 10 gr H2 dan 50 gr O2 direaksikan: berapa 
air terbentuk? Manakah reaktan yang bersisa?
•Seandainya 123,5 gr tembaga ditempatkan di dalam 

larutan yang mengandung AgNO3. Berapa perak murni 
yang terbentuk?
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1. SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM)

Salah satu contoh dari mikroskop elektron adalah Scanning 
Electron Microscopy (dikenal sebagai SEM). 

SEM memanfaatkan berkas elektron untuk memvisualisasikan 
gambar permukaan suatu benda.



Cara Kerja SEM

Cara kerja SEM, yakni memindai seluruh bagian area 
pengamatan di lokasi tertentu pada permukaan benda. 
Dengan melakukan baik zoom-in ataupun zoom-out, kita bisa 
membatasi lokasi pengamatan. Dengan didasari arah pantulan 
berkas di berbagai titik, profil benda dapat divisualisasikan 
dengan program pengolahan gambar pada komputer 



Gambar 1. Ilustrasi Skema Elektron menembak sampel 



Gambar 2. Skema representasi dari SEM 



Kelebihan dan Kelemahan SEM

Salah satu kelebihannya adalah memiliki perbesaran yang 
jauh lebih besar dari mikroskop biasa sehingga dapat 

menganalisa partikel yang berskala nanometer. 

Sedangkan, kekurangannya adalah sampel harus bersifat 
konduktif karena sampel harus dapat memantulkan kembali 

elektron. 



2. TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY (TEM)

TEM dapat digunakan untuk menentukan ukuran material 
sampai ukuran nano dengan hasil yang sangat jelas. Prinsip 
kerja dari TEM yakni sampel yang sangat tipis ditembaki 
dengan berkas elektron berenergi sangat tinggi.



Terdapat syarat sampel untuk dapat dianalisis dalam TEM 
ini, yakni sampel harus setipis mungkin sehingga dapat 
ditembus elektron. Grid TEM yang terbuat dari karbon 
atau tembaga akan berfungsi sebagai tempat 
diletakkannya sampel. 

Jika sampel berbentuk partikel, biasanya akan dilakukan 
dispersi pada zat cair yang mudah menguap (contohnya 
etanol) kemudian diteteskan ke grid TEM. Jika sampel 
merupakan komposit partikel di dalam material lunak 
(contohnya polimer) maka perlu dilakukan pengirisan 
hingga beberapa nanometer dengan alat yang bernama 
microtome.

Syarat Sampel TEM



Gambar 1. Skema Alat 



Gambar 2. Profil TEM dari nanopartikel (a) Ni(OH)
2
 (b) NiO 



Pada Gambar 2. (a) terlihat bahwa ukuran 
nanopartikel berkisar 45 nm dengan bentuk partikel 
heksagonal yang seragam dan terjadi penumpukkan. 
Untuk Gambar 2. (b), ukuran partikel cenderung kecil 
sekitar 32 nm dengan bentuk bulat lonjong dan 
terjadi penumpukkan juga. 

Berdasarkan gambar tersebut, TEM mampu 
memvisualisasikan suatu bentuk dan ukuran material 
hingga ukuran nano.



3. ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM)

Perangkat utama sebuah AFM adalah sebuah tip yang sangat tajam yang 

ditempatkan diujung cantilever. Cantilever dan beserta tip digerakkan sepanjang 

permukaan benda yang sedang diamati. 

Benda yang memiliki tekstur permukaan yang tidak rata akan menggerakkan tip 

dengan sudut kemiringan yang berubah-ubah. Sudut yang mengalami perubahan akan 

memberikan data tekstur permukaan benda.



Gambar 1. Skema Alat AFM 



Cara kerja AFM, yakni cantilever bekerja dengan cara scanning pada 
permukaan sampel yang jaraknya antara ujung cantilever (tip) dengan 
permukaan sampel. Gaya tolak menolak dan tarik menarik yang terjadi 
diantara permukaan sampel dan cantilever akan merubah posisi cantilever. 

Cantilever yang mengalami perubahan posisi pada saat scanning 
permukaan sampel, selanjutnya ditangkap oleh laser dan menyebabkan 
perubahan pantulan laser pada photodiode. Posisi tangkapan laser yang 
mengalami perubahan pada photodiode ini kemudian diolah dengan 
menggunakan rangkaian elektronik serta komputer untuk diwujudkan pada 
layar monitor dalam bentuk data gambar tiga dimensi. 

Cara Kerja AFM



Gambar 2. Profil gambar dari Nanocomposite SiO
2
 dengan komposisi berbeda. 

(a). 20%PDMS, 20%CaP, dan 60 % SiO
2
 (b). 30%PDMS, 20%CaP, dan 50 % SiO

2
 

Pada Gambar 2. (a) terlihat bahwa permukaan benda yang relatif halus. 

Sedangkan, pada Gambar 2. (b) permukaan benda yang diperoleh relatif kasar. Hal 

ini menunjukkan bahwa AFM mampu menganalisis bentuk permukaan benda dari 

suatu sampel.
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X-RAY DIFFRACTION (XRD)



Untuk membaca dan menganalisis hasil karakterisasi material 
dengan menggunakan XRD, diperlukan Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards (JCPDS) card

Gambar 2. Contoh JSPDS Card NaCl 



Untuk membaca difraktogram tersebut, caranya yang 
pertama adalah dengan menyiapkan data JCPDS yang 
diperlukan, sesuai dengan senyawa yang 
dikarakterisasi. 
Kemudian, dari difraktogram ditentukan 3 puncak 
tertinggi. Setelah itu, dibandingkan dengan data pada 
JCPDS (Dwi, 2013).



Gambar 3. (a) X-Ray Diffraction rutile TiO2 



Pada Gambar 3 (a) dapat dilihat bahwa 3 puncak tertinggi ditunjukkan 

pada intensitas 110, 101, dan 211. 

Sedangkan, untuk Gambar 3. (b) memiliki 3 puncak tertinggi pada 

intensitas 101, 201, dan 104. Ketiga puncak tertinggi yang terdapat pada  

difraktogram rutil TiO
2
 dan anatase TiO

2
 adalah masing-masing sesuai 

dengan JCPDS no: 88-1.175 dan 84-1286
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X-RAY DIFFRACTION (XRD)

Analisa XRD sering digunakan untuk menganalisis keberadaan 
suatu senyawa. Caranya dengan melihat pola pembiasan 
cahaya dari sampel material yang diamati. Pola pembiasan 
tersebut dihasilkan dari cahaya yang dibiaskan oleh susunan 
atom pada kisi kristal dari material yang diamati. 

XRD telah banyak digunakan untuk penentuan struktur kristal 
dan konstanta kisi nanopartikel, kawat nano dan film tipis. 



Prinsip Kerja XRD

Prinsip kerja dari XRD adalah setiap senyawa terdiri dari atom-atom yang 

membentuk bidang tertentu. Jika bidang tersebut ditembak oleh foton yang 

datang dari sudut tertentu maka akan menghasilkan pola pantulan maupun 

pembiasan yang khas atau dapat disebut difraksi (lihat Gambar 1). Sinar X 

dibiaskan kemudian ditangkap oleh detektor yang akan diterjemahkan 

dalam bentuk puncak difraksi. Jika bidang kristal dalam sampel banyak maka 

intensitas pembiasan yang dihasilkan semakin kuat. Suatu puncak yang 

diperoleh pada difraktogram mewakili sebuah bidang kristal yang 

mempunyai orientasi tertentu pada sumbu tiga dimensi. Puncak-puncak 

yang diperoleh melalui proses analisis XRD tersebut selanjutkan dapat 

dicocokkan dengan data standar. 



Gambar 1. Skema alat XRD 



Kelebihan dan Kelemahan XRD

XRD memiliki kelebihan dari segi tekniknya yakni 
non-destruktif dan mudah untuk dioperasikan. 

XRD juga memiliki kelemahan karena hanya berlaku untuk 
bahan yang polikristalin.
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FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR)



Tabel 1.  Karakteristik Frekuensi Absorpsi IR 

Zona Gugus Fungsi Ikatan Panjang Gelombang Cm-1 Intensitas

1 Alkohol

Alkena

Amida, Amina

O – H

= C – H

N – H 

3650 – 3200

~ 3300

3500 - 3300

 

Biasanya lebar dan kuat

Sedang, kebanyakan lebar
2 Alkane

Aril, vinil

Aldehid

Asam karboksilat

sp3 C – H

sp2 C – H

sp2 C – H

O – H 

2960 – 2850

3100 – 3000

~2900, ~2700

3000 - 2500

Bervariasi

Bervariasi

Sedang, 2 pita

Kuat, luas
3 Alkena

Nitril

C = C

C = N

2260 – 2100

2260 - 2220

Bervariasi

Bervariasi
4 Aldehid

Amida

Aril keton

Asam karboksilat

Ester

C = O

C = O

C = O

C = O

C = O

1740 – 1720

1690 -1650

1700 – 1680

1725 – 1700

1750 – 1735

Kuat

Kuat

Kuat

Kuat

Kuat



Tabel 1.  (Lanjutkan) Karakteristik Frekuensi Absorpsi 
IR 

Zona Gugus Fungsi Ikatan Panjang Gelombang 

Cm-1

Intensitas

 Keton

Enone ( C = C, 

C = O)

Aromatik

C = O

C = O

 

1750 – 1705

1685 – 1665

 

1950 – 1750

Kuat

Kuat

 

3 atau 4 puncak kecil
5 Alkena

Aromatic

C = C

C – C 

1680 – 1620

1600, 1500 - 1450

Bervariasi

Bervariasi, 1600 sering 2 pita



Gambar 2. merupakan spektra IR dari karakterisasi Carbon Nano Tubes (CNT), dengan 
menggunakan range wavenumber 1300 - 1550 cm-1.  
Dari spektra tersebut dapat diperoleh data fibrasi C-C pada ikatan antara atom C untuk 
karbon nanotube dengan atom C pada epoksida dengan bilangan gelombang 1504 
cm-1. Pada puncak 1470 cm-1 merupakan puncak yang dihasilkan dari vibrasi C-C pada 
ikatan atom C untuk karbon nanotube dan atom C pada gugus butil 

Gambar 2. Spektra IR Carbon Nanotubes 



Wavenumber (cm-1) Deformasi Fragmen
Percobaan Teori

489

830

1401

1470

1504

493

843

1403

1475

1504

Rantai lurus alkane

Cincin Epoksida

C
CNT

 – C
epoksida

C
CNT

 – C
butil

Cincin Epoksida

Vibrasi C – C 

Vibrasi dari cincin

Peregangan C – C

Peregangan C – C

CH
2
 Bending 

Tabel 2. Data serapan IR dari Carbon 
Nanotubes
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FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR)

Salah satu contoh alat yang sering digunakan untuk analisis 
suatu senyawa kimia adalah Spektrofotometri Inframerah (IR). 
Contoh Spektrofotometer Inframerah adalah Fourier 
Transform Infrared (FTIR). 



Analisia FTIR digunakan secara spesifik untuk mengukur 

gugus fungsi yang terdapat di dalam suatu senyawa kimia. 

FTIR ini menggunakan “michelson interferometer” yang dapat 

mengukur lebih sensitif dan lebih cepat, berbeda dengan 

sistem dispersi pada spektrofotometer IR biasa yang 

menggunakan prisma. Sistem optik michelson interferometer 

memiliki dua cermin yaitu cermin diam dan cermin yang 

bergerak secara tegak lurus  (Lihat Gambar 1).



Gambar 1. Skema alat FTIR 



Prinsip Kerja FTIR

Prinsip kerja dari FTIR adalah jika suatu sinar infra 
merah dengan frekuensi tertentu ditembakan 
mengenai suatu senyawa, atom-atom dalam 
senyawa tersebut akan mengalami vibrasi. Kemudian 
vibrasi tersebut akan menghasilkan suatu energi yang 
selanjutnya diubah menjadi panjang gelombang. 
Setiap gugus fungsi memiliki daerah bilangan 
gelombang tertentu yang akan muncul dalam spektra 
FTIR 
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Draw tangents of the curve to find the onset and the offset points





Thermal profiles for some common polymers 



Differential Thermal analysis (DTA)

• Measure sample temperature relative to a reference, for the

   same heat transferred

Thermal events: Exothermic event and endothermic event
Reaction/decomposition, Melting, Crystallization, Change in crystal structure
Glass transition



DTA Combined with TGA

* The area under a DTA peak is the 
enthalpy change 

  Lowering heating rate;     
  Reducing sample weight 

sharper peaks with improved 
resolution



It is clear that ABS degrades in two steps. The first step initiates at 180 ºC and ends at 480 ºC 
and the second step from 480 until 620 ºC. From the DTA curve, at least three peaks can be 

observed overlapping each other for the first degradation step, this means that the first 
degradation is not a simple chemical reaction but several reactions occurring simultaneously. 
Suzuki et al. applied thermogravimetry/Fourier transform infrared (TGA/FTIR) to investigate 

the degradation of ABS and they found that the evolution of butadiene commenced at 340 ºC 
and styrene at 350 ºC, while the evolution of monomeric acrylonitrile began at 400 ºC.



Differential scanning calorimetric (DSC)

Differential scanning calorimetry or DSC is a thermoanalytical
technique in which the difference in the amount of heat required to increase
the temperature of a sample and reference are measured as a function of
temperature.

DTA DSC
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Differential Thermal
analysis (DTA)
- Measure temperature
difference between the
sample and reference.

Differential Scanning
Calorimetry (DSC)
– Measure heat
absorbed or liberated
during heating or
cooling

Thermal Gravimetric
Analysis (TGA)
– Measure change in
weight during heating
or cooling

Thermal Analysis



Thermogravimetric analysis (TGA)

Monitor change in mass of sample





Sample:
can be both solid &liquid;
2-25 mg

Gas atmosphere:
CaCO3 →CaO + CO2
In vacuum, decompose at ~500ºC
In air, decompose at ~700ºC
In CO2, ~900ºC



Draw tangents of the curve to find the onset and the offset points
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Tujuan Perkuliahan

• Memberi pemahaman tentang prinsip dasar teknik 
karakterisasi material padat serta dasar-dasar 
interpretasinya

� Basic knowledge in all areas of chemistry
� Intro to problem solving and analytical thinking
� Intro research experience
� Exposure to modern instrumentation and theory
� Exposure to interdisciplinary teams
� Exposure to industry via internship
� Become excited and stay excited about science



Tujuan

Menentukan sifat fisika dan kimia (fisiko-kimia)

• Mangetahui jenis zat (atom, molekul, senyawa)

• Mengetahui struktur (Kristal, non kristal, ikatan)

• Mengetahui kemurnian

• Mofologi Permukaan

• Sifat Termal

• Sifat listrik



Characterization of 
Inorganic Compounds

1. Carry out a new chemical reaction and 
isolate a new/known compound (organic, 
inorganic, or organometallic).

2. How do you know that your reaction has 
been successful or otherwise?

3. In other words, how would you characterize 
the compound that you have isolated?



Klasifikasi Teknik Karakterisasi Material

• Teknik Spektroskopy

• Teknik Difraksi

• Teknik Mikroskopy

• Analisa Thermal
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