
Harfa kulkowa

Lepkość
Instrument analityczny do ustalania granicy
płynności za pomocą 10 stalowych kulek o różnej
średnicy i wadze.



Opis
Harfa kulkowa jest instrumentem analitycznym do ustalania
granicy płynności za pomocą 10 stalowych kulek o różnej
średnicy i wadze, które są opuszczane do mieszaniny. Po ilości
zanurzonych kulek, determinowanych odrębną średnicą
i ciężarem, można odczytać wartości granicy płynności dla
danej zawiesiny.

Eff τF  urządzenie klasyfikujące (urządzenie harfy kulkowej),
zgodnie z normą DIN 4126.

10 kulek szklanych wzgl. stalowych o różnej średnicy
zanurzanych jest równocześnie w zawiesinie. Przy danej
gęstości zawiesiny do każdej z tych kulek przyporządkowana
jest inna krytyczna skuteczna granica płynności.

Kule, których krytyczne eff τF jest mniejsze niż eff τF
zawiesiny, pływają w zawiesinie, natomiast te, których
krytyczne eff τF jest większe zanurzają się w dół.

Kule oznaczone są numerami porządkowymi od 1 do 10
w kolejności ich rosnących krytycznych skutecznych granic
płynności. Skuteczna granica płynności zawiesiny leży więc
pomiędzy krytycznym eff τF kuli z najwyższym numerem, która
jeszcze pływa, a eff τF kuli z najmniejszym numerem, która
zanurzona jest w zawiesinie.

Krytyczne skuteczne granice płynności wszystkich kul podane
są w tabeli dla gęstości wynoszącej pomiędzy ρF = 1,02 i 1,70
g/cm3, w odniesieniu do dołączonych tabel.

Dane techniczne
Długość : 280 mm | 11,02“
Szerokość : 185 mm | 7,28“
Wysokość : 505 mm | 19,88“
Ciężar : 5 kg | 11,02 lbs



Instrukcja obsługi

1. Wypełnij pojemnik próbką do zaznaczonego miejsca.
2. Wymieszaj zawiesinę (około 1 minuty).
3. Połóż pojemnik z próbką na stojaku harfy. Powoli

zmniejszaj odległość pomiędzy kulkami a próbką, do
momentu zanurzenia kulek.

4. Sznurki zanurzonych kulek powinny być naciągnięte.
Natomiast sznurki kulek unoszących się na próbce,
pogięte.

5. Zanotuj, najmniejszy numer z zanurzonych kulek.
6. Powróć do pierwotnej wysokości kulek. Wyczyść kulki

w pojemniku z wodą.
7. Powieś wyczyszczone kulki na dodatkowym uchwycie

z tyłu stojaka. Wysusz zimnym powietrzem. W tym
czasie, możesz korzystać z drugiego zestawu kulek.

8. Harfa może być użyta ponownie, jeżeli kulki zostaną
osuszone.



Konserwacja

Po każdym użyciu należy osuszyć i wyczyścić harfę.

Kod produktu
Harfa kulkowa komplet (stojak,
dwa zestawy kulek, dwa pojemniki) 9000.00.8450200

Zestaw kulek "S" ( kulka nr.:
9,10,11,12,13,14,16,18,20) 9000.00.8451800

Zapasowy zestaw kulek E56
(3x kulka nr. 5, 3x kulka nr. 6) 9000.00.8451900

Standardowy zestaw kulek
(kulki nr. 110) 9000.00.8450300

Stojak na harfę 9000.00.8450400

Pojemnik analityczny 2 sztuki 9000.00.8450500

Talerz do harfy kulkowej 9000.00.8451700




