
 

 

 

TENSJOMETR – K100 

 
SPECYFIKACJA 



 

 

Uniwersalny tensjometr procesorowy K100 Kruss wykonuje precyzyjne, automatyczne i niezawodne pomiary napięcia powierzchniowego i napięcia 

międzyfazowego, krytycznego stężenia micelizacji CMC oraz kąta zwilżania ciał stałych, włókien i proszków. Zbudowany jest z wysokiej jakości komponentów  

i wykorzystuje wyjątkowo szerokie spektrum metod, dzięki czemu wykona wiele badań przydatnych w pracy działów kontroli jakości i R&D. 

Zalety tensjometru K100 Kruss 

• wykorzystuje specjalny czujnik siły o szczególnie wysokiej rozdzielczości przydatny np. do określania napięcia powierzchniowego i  międzyfazowego lub 

kąta zwilżania. 

• duża dokładność wyników i dokładna korelacja wyników mierzonej siły z napięciem powierzchniowym lun międzyfazowym dzięki zastosowaniu sond 

pomiarowych w formie płytki i pierścienia o bardzo dokładnych wymiarach 

• możliwość powolnego i kontrolowanego poruszania próbką umożliwiające wykrycie maksymalnej siły w pomiarach 

• możliwość bardzo szybkiego poruszania próbką 

• prosta w obsłudze klawiatura umożliwiająca dobór odpowiedniej częstotliwości próbkowania, oraz innych parametrów pomiarowych 

• temperatura od -10 do 130° C dla wszystkich metod pomiarowych 

• aparat udostępnia szereg innych centralnych metod analizy cieczy, a zwłaszcza zwilżalności ciał stałych. Proste przełączanie pomiędzy różnymi metodami 

odbywa się całkowicie bez rekonfiguracji aparatu 

• precyzyjne uchwyty do próbek stosowanych przy użyciu metody Washburn 

• dodatkowe sondy i opcje pomiarowe do szerokiego charakteryzowania ciał stałych lub dyspersji 

Zastosowanie i aplikacje 

• Określanie skuteczności i wydajności środków powierzchniowo czynnych metodą CMC 

• Analiza zachowania tabletek i innych substancji farmaceutycznych po zwilżeniu 

• Zwilżalność lakierów i farb 

• Zawartość produktów rozkładu w olejach 

• Sprawdzenie szczelności i czystości zbiorników w przemyśle spożywczym 

• Zwilżanie i przyczepność powłok 

• Rozwój produktów kosmetycznych 

• Badanie zwilżania farb drukarskich 

• Zwilżanie wiązek włókien i wyrobów włókienniczych 

• Zachowanie sedymentacyjne dyspersji 

• Sprawdzanie modyfikacji powierzchni 

Metody pomiarowe i opcje 

• Napięcie powierzchniowe i napięcie międzyfazowe metodą pierścienia, płytki lub pręta 

• Napięcie powierzchniowe i napięcie międzyfazowe przy użyciu metody odrywania pierścienia, na przykład do pomiarów zgodnie z normą ASTM D-971 

• Krytyczne stężenie micelizacji (CMC) surfaktantów 

• Kąt zwilżania i swobodna energia powierzchniowa ciał stałych, proszków lub włókien 

• Gęstość cieczy i ciał stałych 

• Odporność osadów na penetrację  

• Pomiar od -15 do 300° C, pomiar temperatury z czujnikiem wewnętrznym lub zewnętrznym 



 

 

 

 

Dane techniczne grupy produktów K100C K100 K100SF 

Pomiar siły 

Maksymalne obciążenie  

Rozdzielczość   
  120 g  

  100 µg  

  210 g  

  10 µg  

  6 g  

  0.1 µg  

Częstotliwość pomiaru   50 Hz  

Kalibracja  

Odważnik kalibracyjny  

  zautomatyzowana, zewnętrzna  

CP0503: 100 g 1) 
  

  w pełni zautomatyzowana  

  kalibracja wewnętrzna  

   w pełni zautomatyzowana  

  kalibracja wewnętrzna  

Mechanizm blokujący automatyczny 

  Stolik na próbkę  

Wysokość  podnoszenia stolika  

Rozdzielczość  

  >110 mm  

  20 µm  

  >110 mm  

  0.1 µm  

  >110 mm  

  0.1 µm  

Szybkość podnoszenia  

Typ silnika  
    0.09 do 500 mm/min    

    bezszczotkowy DC servo     

Optyczny czujnik wysokości   -          tak            tak  

Płaski stolik                                   

Płaszcz termostatujący                                       

Odwrotne CMC  

Zintegrowany stolik na próbkę 

  opcja  

70 mm (100 mm) 1)
 

naczynie w kształcie stożka 1)
 

tak 

  Oprogramowanie  

ADVANCE napięcie powierzchniowe (SFT)/napięcie międzyfazowe (IFT) 1)
 

  

Kąt zwilżania 1)
 

krytyczne stężenie micelizacji (CMC) 1)
 

gęstość cieczy 1)
 

  

gęstość ciała stałego 1)
 

- 

      gęstość ciała stałego 1) 
  -  

 sedymentacja/penetracja 1)                                                                      - 

 
1) opcja 



 

 

Dane techniczne K100C K100 K100SF 

Metoda pierścieniowa Du Noüy  

Wynik   napięcie powierzchniowe (SFT)/napięcie międzyfazowe (IFT)/krytyczne stężenie micelizacji (CMC)  

Zakres  

Rozdzielczość  
  1  do 2000 mN/m  

  0.01 mN/m  

  1 do 2000 mN/m  

  0.001 mN/m  

  1 do 400 mN/m  

  0.0001 mN/m  

Metoda korekcji Harkins-Jordan, Huh-Mason, Zuidema-Waters, korekcja  liniowa, brak korekcji 

 
Wynik  

Zakres  

Rozdzielczość  

Typ 

  SFT/IFT/CMC  

     1 do 2000 mN/m  

  0.02 mN/m  

- 

   kąt zwilżania (CA)  

  0 do 180°  

  0.01°  

   postępujący,cofający 

3) 

  SFT/IFT/CMC  

     1 do 2000 mN/m  

  0.002 mN/m  

- 

   kąt zwilżania (CA)  

  0 do 180°  

  0.01°  

postępujący,cofający  4)
 

  SFT/IFT/CMC  

      1 do 700 mN/m  

       0.0002 mN/m  

- 

   kąt zwilżania (CA)  

  0 do 180°  

  0.01°  

postępujący,cofający   5)
 

  Metoda prętowa  

Wynik  

Zakres  
  SFT/IFT/CMC  

  1 do 2000 mN/m  

Rozdzielczość 0.2 mN/m 0.02 mN/m 0.002 mN/m 

  Metoda Washburna  

Wynik  

Zakres  

Rozdzielczość  

Typ  

  kąt zwilżania (CA)  

  0 do 90°  

  0.01°  

postępujący 

  Gęstość cieczy  

Zakres  

Rozdzielczość  

Precyzja ważenia 

  1 do 2200 kg/m³  

  1 kg/m³  

±3 kg/m³ 

  Gęstość ciała stałego  

Zakres  

Rozdzielczość  

Dokładność 

  1000  do  20000 kg/m³  

  1 kg/m³  

±3 kg/m³ 

  1000 do 20000 kg/m³    -  

  1 kg/m³    -  

±3 kg/m³ - 

  Sedymentacja  

Wynik        wykres: masa w czasie 

  Penetracja  

Wynik        wykres: masa w czasie  

 
2) możliwa ogólna i jednostronna metoda Wilhelmiego 
3) >200 µm 
4) >20 µm 
5) >5 µm 

Metoda płytkowa Wilhelmiego 2)
 



 

 

Ogólne specyfikacje K100C K100 K100SF 

Kontrola temperatury 

Typ                                 ciecz, elektryczna, Peltier                                               ciecz, Peltier  

Zakres                                           -15 do 300 °C                 -15 do 50 °C   

  Pomiar temperatury  

Zakres  

Rozdzielczość  

Precyzja  

Dokładność  

Czujnik wewnętrzny  

Czujnik zewnętrzny 

    -60 do 450 °C  

  0.01 °C  

  ±0.05 °C  

  ±0.5 °C  

   Stolik na próbkę  

naczynie próbki 1)
 

  Obudowa i urządzenia peryferyjne  

Wbudowany i kontrolowany przez                                        -   tak   tak  

oprogramowanie jonizator 

Wbudowana libella                                         

Drzwi szklane  

Komora  pomiarowa ze stali nierdzewnej  

  Kontroler  

  tak  

  tak  

  tak  

  tak  

Panel dotykowy opcja opcja - 

  Środowisko  

Temperatura  

Wilgotność 

      pracy: 15 do 30 °C  

> 30%, bez kondensacji 

  Wymiary urządzenia  

Szerokość/głębokość  

Wysokość  
  300 mm × 390 mm   

  585 mm  

Waga (bez akcesoriów) 19 kg  23 kg 24 kg 

  Zasilanie  

Napięcie  

Pobór mocy  

Częstotliwość 

    100 do 240 V  

   40 W  

      47 do 63 Hz 

  Interfejsy  

Komputer  

Pomocniczy  

Termostat  

Gaz obojętny 

   USB 2.0  

   RS232  

  szybkozłączki  

szybkozłączki 
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