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Tester współczynników tarcia

 i siły odrywania FP-2255
 FP - 2255 służy do pomiaru statycznego i 

kinetycznego współczynnika tarcia oraz siły odrywania dla 

folii z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, materiałów 

samoprzylepnych, etykiet i innych materiałów używanych 

w produkcji opakowań. Z wyposażeniem dodatkowym 

tester może być używany także jako klasyczna maszyna 

wytrzymałościowa (zrywarka) dla sił przy teście 

rozciągania do 100 N. Tester wyposażony jest w nowoczesny kontroler z 

ciekłokrystalicznym wyświetlaczem o wymiarach 240x64 mm i wielofunkcyjną 

klawiaturę, która umożliwia operatorowi łatwe nawigowanie po przyjaznym dla 

niego menu. W pamięci kontrolera można zapamiętać do 127 indywidualnych 

wyników testów dla każdego z trybów pracy testera: COF (współczynniki tarcia), 

odrywanie oraz zrywanie. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala wykonywać 

między innymi testy odrywania pod kątem 90 i 180°, testy delaminacji, odrywanie typu T (separacja), pomiar 

współczynników tarcia w podwyższonych temperaturach do 204 °C.

   W wyposażeniu testera znajdują się sanki do testów tarcia o różnych masach, w tym sanki do pomiarów w 

podwyższonych temperaturach. Tester można także wyposażyć w urządzenie do podnoszenia sanek zgodnie z 

wymaganiami normy ISO 15359 dla papieru i kartonu. Oprócz klasycznych sanek dostępne są także specjalne 

sanki wyposażone w sprężynki do szybkiego mocowania materiałów elastycznych.

 Za pomocą portu RS-232 lub USB istnieje możliwość transmisji 

wyników oraz raportów do zewnętrznego komputera PC, a przy 

pomocy oprogramowania służącego do akwizycji danych możliwa jest 

dalsza obróbka wyników oraz zarządzanie danymi przesyłanymi do 

komputera PC.

Właściwości
• Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wymiarach 240 x 64 mm,
• Wymienne przetworniki pomiaru siły o zakresach 10, 20, 50 i 100 N,
• Pozioma i pionowa regulacja położenia głowicy i przetwornika siły,
• Automatyczny powrót głowicy pomiarowej po ukończonym teście,
• Dostępny przesuw głowicy pomiarowej: 380 mm,
• Pamięć o pojemności do 127 testów dla każdego typu badania: wyznaczania współczynnika tarcia (COF), 

zrywania i odrywania,
• Wyposażony w port komunikacyjny USB oraz RS-232, 
• Obszar roboczy testu - 225 x 350 mm,
• Elektroniczne zabezpieczenia krańcowe,
• Nowy kształt sanek usprawniający mocowanie próbek,
• Możliwość wyboru jednostek pomiarowych - N, g, kg, lbs, oz,
• Ustawienia fabrycznie dla testów według najbardziej popularnych norm,
• Możliwość zapisu spersonalizowanych ustawień testowych.
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Podstawowe dane techniczne

Pomiary

Przetworniki pomiaru siły: 5, 10, 20 i 100 N
Rozdzielczość pomiaru siły: 0.01 N dla wszystkich przetworników pomiaru 
siły
Dokładność pomiaru siły: 0.25% pełnej skali
Jednostki pomiarowe: Newtony, Gramy, Kilogramy, Uncje, Funty
Programowany czas testu: do 99 sekund

Sanki do pomiaru współczynnika tarcia (COF) 200, 500 lub 1000 gramów i 3 funty

Waga 23,6 kg

Prędkość przesuwu
Standardowa: 25.4 mm do 254.2 mm/min
Opcja: 254 to 2.794 mm/min

Wyposażenie opcjonalne

• Płyta grzejna do pomiaru współczynników tarcia przy podwyższonych 
temperaturach

• Sanki do pomiaru tarcia w podwyższonych temperaturach
• Uchwyty do testu odrywania przy kątach 180°, 90°, 90° typu T 

(separacja), mechaniczne i pneumatyczne uchwyty do testu rozciągania 
(zrywania)

• Odważniki kalibracyjne

Zakres temperatury dla płyty grzejnej (opcja) Od temperatury pokojowej do +204 °C

Spełniane normy

PN-ISO 8295:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie 
współczynnika tarcia
ASTM D1894, ASTM D4521, ASTM D3330, TAPPI T816, TAPPI T549, BS 
2782, DIN 53375, FINAT 1, FINAT 2, FINAT 3, FINAT 9, ISO 8295, ISO 
15359, PSTC 1, PSTC 3, PSTC 4, PSTC 5

Wymiary (Sz x D x W) / Waga 685.8 x 304.8 x 177.8 mm / 23.6 kg

Zasilanie 230 VAC / 50 Hz
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Przystawka do wykonywania 
testu odrywania dwóch 

materiałów pod kątem 90° 
(uchwyt typu T)

Sprężynowy uchwyt 
dociskający próbkę podłoża 

podczas wyznaczania 
współczynników tarcia

Podgrzewany stolik - pomiar 
współczynników tarcia w 

temperaturach do +204 °C

Nowy kształt sanek ułatwia mocowanie 
próbki

Uchwyt typu klips 
umożliwiający pewne 

mocowanie podłoża nawet 
dla bardzo cienkich próbek

Przystawka do wykonywania 
testu odrywania pod kątem 

90°, dostępna jest również w 
wersji podgrzewanej

Uchwyty z pneumatycznie 
zamykanymi szczękami do 
testu rozciągania (zrywania)

Szeroka gama akcesoriów zwiększających możliwości testowe:


