COBB TEST
CİHAZI
> CT-100 model
> CT-50 model
> CT-25 model
> CT-10 model
Kağıt ve oluklu mukavvanın su emme kapasitesini belirlemek için (hızlı
kenetlemeli tutuş)
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COBB TEST CİHAZI
STANDARTLAR:
TAPPI T441-ISO 535-NF Q-03-018- NF Q-03-035 -FEFCO 7- DIN 53132- EN 20535 - SCAN P12..
TEST NASIL YAPILIR?
Cobb test ekipmanı, bir kağıt ve karton yaprağına nüfuz eden sıvı miktarını ölçmeyi sağlar. Bir
dereceye kadar yapıştırma için Cobb değerinin tanımı, standart koşullar altında (ISO 535) 1 m2
kağıt veya karton başına belirli bir sürede emilen su ağırlığının hesaplanmasıdır.
Cobb Boyutlandırma Test Cihazı, numune silindirik kabın tabanı ile taban plakasının esnek
tabakası arasına yerleştirildikten sonra hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için bir esnek
malzeme tabakasıyla kaplı metal bir tabana kenetlenmiş silindirik bir kaptan oluşur.
Koşullandırılmış bir numune, 1 mg hassasiyetle bir terazide önceden tartılır ve daha sonra
kuruyken Cobb ekipmanının içine yerleştirilir. Numune yerleştirildikten sonra, 100 ml ± 5 ml
damıtılmış su, aynı anda bir kronometre ile ölçülerek silindirik kaba dökülür. Örneğin, 60 saniyelik
bir süre seçildiyse, su 45 saniye sonra tahliye edilmelidir.

•
•
•
•
•

Numunenin hızlı sıkıştırılması (yaylı)
Standart numunenin test alanı 100 cm2
10 Kg paslanmaz çelik rulo
Yumuşak kauçuk sızdırmazlık contası
Paslanmaz çelikten yapılmıştır

➢ Kauçuk bir örtü ile kaplanmış metal bir taban üzerinde hızlı sıkma kavramasına sahiptir
➢ 200 mm cilalı metal rulo. uzunluk, 90 mm çap ve 10 ± 0.5 Kg ağırlık
➢ Yanal su sızıntısını önlemek için emici olmayan yumuşak kauçuk halka.

Bu ekipmana ek olarak, eksiksiz bir Cobb Test Cihazı da gereklidir: 200-250 gr / m2 temel ağırlığa
sahip kağıt tabakaları, 0,001 g hassasiyete sahip bir analitik terazi, bir kronometre ve bir dereceli
cam silindir.
Kod 10006583 - COBB TESTER CT / 100, 100 cm2 silindirli (Metal rulosuz)
Kod 10008750 - COBB TESTER CT / 50, 50 cm2 silindirli (Metal rulosuz)
Kod 10008751 - 25 cm2 silindirli COBB TESTER CT / 25 (Metal rulosuz)
Kod 10008752 - COBB TESTER CT / 10, 10 cm2 silindirli (Metal rulosuz)
Code 10006595 - PASLANMAZ ÇELİK SİLİNDİR (10 Kg)
Kod 10002856 - Kurutma Kağıdı PAKETİ, 20x20 cm, 500 sayfa 250 g / m2

BOYUTLAR.: 200 x 300 x 180 mm (E x B X Y)
NET AĞIRLIK (SİLİNDİR DAHİL): 13 Kg
PAKET BOYUTU: 300 x 450 x 300 mm (E x B X Y)
BRÜT AĞIRLIK (SİLİNİDİR DAHİL): 18 Kg (CT/100 model+ Paslanmaz çelik silindir)

STANDART KONFİGÜRASYON:
∗ COBB TEST CİHAZI
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