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mierzalna różnica... 
 

TTeesstteerr  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  ttaarrcciiaa 
SSeerriiaa  CC00005555  

Testery współczynnika tarcia firmy IDM udowodniły, że są szybkie, 
pewne w działaniu i dokładne wykorzystywane w metodzie oznaczania 
współczynnika tarcia. Nasza seria testerów do oznaczania 
współczynnika tarcia używana jest do wyznaczania kinetycznego i 
statycznego tarcia folii plastikowych, pokryć, papieru i innych materiałów 
pokryć opakowaniowych.  
Niewielkie wymiary tych urządzeń czyni je wygodnymi w użyciu tak 
w laboratorium jak i w warunkach produkcyjnych poza linią 
produkcyjną, stosownie do potrzeb.  

Standardowe urządzenie C0055-M1 może mierzyć statyczny 
współczynnik tarcia (szczytowy) w pozycji spoczynkowej i prowadzić 
dalsze badania powierzchni w ruchu względnym dla określenia 
dokładnych wyników współczynnika tarcia w warunkach 
kinetycznych. Model ten cechują statyczne sanki z ruchomą 
płaszczyzną, wyposażony jest opcjonalnie w oprogramowanie 
komputerowe do zapisu danych – patrz Oprogramowanie 
Za pomocą tego urządzenia można również testować pokrycia – 
patrz Opcje. 

Model C0055-M1 

Model C0055-M3 

Współczynnik tarcia przy zmiennej prędkości 
Model C0055-M2 posiada identyczne możliwości jak model C0055-M1  
z dodatkową opcją zmiany prędkości w zakresie 50 – 300mm/min  
z użyciem silnika krokowego dla dokładnej regulacji zmiany prędkości. 
Po zakończeniu testu i wyjęciu próbki urządzenie powraca do punktu 
wyjściowego „HOME”, i jest gotowe do następnego testu. Obsługa 
urządzenia dokonywana jest poprzez ekran dotykowy; funkcje: stop, 
start, „HOME” i zmiana prędkości. Model prezentuje wyższy poziom 
dokładności i precyzji pomiaru wyników statycznego I kinetycznego 
współczynnika tarcia i dostarczany jest opcjonalnie z oprogramowaniem 
komputerowym do zapisu danych – patrz Oprogramowanie.  Za pomocą 
tego urządzenia można testować również pokrycia – patrz Opcje  

Współczynnik tarcia przy zmiennej prędkości  
i podgrzewana płyta  
Posiadający możliwość zmiany prędkości, obsługę za pomocą 
ekranu dotykowego i zintegrowaną płytę grzewczą, model 
C0055-M3 jest najlepszym urządzeniem do badania folii 
plastikowych. Zakres pracy urządzenia zaczyna się od 
temperatury otoczenia do 170°C, pozwalając na prowadzenie 
badań w podwyższonej temperaturze. Model ten może być 
opcjonalnie wyposażony w oprogramowanie komputerowe do 
zapisu danych – patrz Oprogramowanie.  Za pomocą tego 
urządzenia można również testować pokrycia – patrz Opcje. 
 

Model C0055-M3 
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Zastosowanie
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ELastyczne opakowania 

Druk na metalu 

Powłoki 

Kompozyty 

Linoleum 

Folie 

Papier 

G|uma 

Plastiki 

Opcje: 
 

C0055-OP1: COF Oprogramowanie do zbierania danych (nie do wynajmu) 

C0055-OP2: 180° Pręt do mocowania pokrycia 
C0055-SP1: Aktualizacja oprogramowania COF (tylko przy zakupie C0055-OP1) 

C0055-SP2: Przewód interfejsu IDM  

C0055-SP3: Wzornik do wycinania do sanek: 63’5mm x 63’5mm 
C0055-SP4: Wzornik do wycinania do płyty  
C0055-SP5: Pręt łączący  
C0055-SP6: Sanki współczynnika tarcia 200g 
C0055-SP7: Zapasowa nakładka płyty ze stali nierdzewnej  

C0055-OP2: 180° Mocowanie pokrycia 

 

 . 

Dane techn.: 
 

C0055-M1 
 

C0055-M2 
 

C0055-M3 

 
Typ: 

 

 
COF Standard 

 

COF ze zmienną 
prędkością i ekra-
nem dotykowym 

COF ze zmienną 
prędkością, ekranem 

dotykowym i podgrz. płytą 

Zakres siły: 1-10N (1 x 0.001kgF) 

Dokładność: ± 0.2% pełnej skali 

Typ tarcia: Statyczny i kinetyczny 

Jednostki : kgF, lbF, N, COF, ozF, gF 

Prędkość: 150mm/min 50-300mm/min 

Masa sanek: 200 ± 2g 

Wymiary sanek: 63mm x 63mm 

Płyta: 150mm x 300mm 

Droga przemieszcz.: 220mm 

Komunikacja: USB 

Wzorce do wycin.: 1x sanki i 1x ruchoma płyta 
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Oprogramowanie: 
 

Seria C0055 posiada również pakiet oprogramowania do zapisu danych  

• Dynamiczny wyświetlacz czasu 
rzeczywistego 

• Uśrednianie wyników 
• Eksport danych do Excel 

• Wartość szczytowa siły 

• Średnia kinetyczna 

• Analiza statystyczna 
• Druk zrzutów ekranowych  
• Dane identyfikacyjne testu  

• Punkt statyczny 

• Granice zbioru danych regulowanych  

Normy: 
 

• ASTM D1894 
• ASTM D2534 (Współczynnik tarcia kinetycznego dla powłok woskowych) 

• ASTM D3330 (Przyleganie pokrycia dla taśmy czułej na nacisk 180°) 
• ASTM D4521 (Współczynnik tarcia tektury falistej/płyt pilśniowych 
• ASTM F88 (Wytrzymałość materiałów stosowanych na bariery elastyczne) 

• ISO 8295 (Współczynniki tarcia plastików) 
• TAPPI 549 
• TAPPI T816 (Współczynniki tarcia tektury falistej i arkuszy kartonowych) 
• TAPPI T549 (Współczynniki tarcia papieru piśmiennego i drukowego) 
• Opcjonalnie - ISO 8295 

WYmiary: 
 

• W: 170mm 
• S: 160mm 
• G: 760mm 
• Masa: 17kg 

Zasilanie: 
 

Napięciel:  220/240 V prądu przemiennego przy 50Hz  
lub 110 V prądu przemiennego przy 60 Hz 

(należy zaznaczyć w zamówianiu) 

Części zamienne: 
 

C0055-SP3: Wzornik wycinania do 
sanek: 63.5mm x 63,.5mm 

C0055-SP6: Sanki 200g 

C0055-SP4: Wzornik wycinania  
do płyty ruchomej 
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