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Reometr Rheoline MDR został zaprojektowany 
do szybkiego i wygodnego prowadzenia testów 
zgodnych ze standardami międzynarodowymi.  
Reometr generuje precyzyjne dane z 
dwustożkowego, bezrotorowego układu 
pomiarowego z ruchomym dolnym i 
nieruchomym górnym stożkiem sensorycznym. 

Czestotliwość oscylacji 

1.67 Hz 

Amplitudy 

0.5°, 1.0°, 3,0° 

Kontrola temperatury 

od temp. otoczenia do 250°C 
PID, z dokładnością ±0,03°C 

 

Pneumatyka 

powietrze filtrowane 
min: 0,41 MPa/60psi/4,14 Bar 

Zakres momentu obrotowego 

0,001 to 250 dNm 

 

Dane pomiarowe 

- sprężystość (elastic torque) 
- płynność (viscous torque) 
- kąt fazowy (tangent delta) 
- punkt rewersji 
- szybkość wulkanizacji (cure rate) 
 

  Normy 

ISO 6402 / ASTM D5289 

2,8 cm3 

Objętość układu pomiarowego 

Sterowanie 

Elastyczne oprogramowanie Labline z 
nieograniczoną ilością rejestrowanych 
punktów pomiarowych. 
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Reometry linii Rheoline są sterowane aplikacją Labline z 
poziomu komputera PC wyposażonego w system operacyjny 
Windows.  

Wyniki przeprowadzonych testów są wyświetlane w postaci 
krzywych na odpowiednim wykresie, a dane mogą być drukowane i 
w razie potrzeby archiwizowane. 

Elastyczne oprogramowanie Labline nie ma ograniczeń co do 
liczby punktów danych, które można zarejestrować, ani liczby 
testów, które można wykonać i wyświetlić. 

Aplikacja umożliwia również tworzenie profesjonalnych 
raportów z dołączonym własnym logo. Raporty te można następnie 
wydrukować, eksportować lub wysłać pocztą elektroniczną. 

Wykrawarka wolumetryczna próbek Rheoline VSC jest stanowczo zalecana do 
zapewnienia stałej objętości i wielkości próbek umieszczanych w szczelinie pomiarowej 
reometru. Od powtarzalności kształtu i wielkości próbek zależy jakość testów i wydajność 
reometru. Przestrzeń pomiarowe między płytkami przyrządu powinna być za każdym 
razem odpowiednio wypełniona.  

Zbyt mała ilość badanego materiału może powodować poślizg a zbyt duża może 
spowodować nieprawidłowe pozycjonowanie płytek pomiarowych, czego skutkiem jest 
niedokładny i niepowtarzalny wynik testu. 

Reometr Rheoline MDR może być wykonany w wersji z autosamplerem 
na 4 lub 16 próbek. 

Unikalna opatentowana technologia Prescott Instruments zapewnia 
automatyzację procesu pomiarowego bez utraty jakości testów przy 
wyeliminowaniu najpoważniejszego problemu poślizgu próbki 

Próbki są automatycznie przenoszone do przestrzeni pomiarowej 
między płytkami za pomocą paska specjalnej tkaniny. Podczas testu próbka 
ma możliwość bezpośredniego kontaktu z matrycą co zapewnia prawidłowe 
wyniki testu bez zaistnienia efektu poślizgu 

. 

Przygotowanie próbek 

Opcje autosamlpera 

Oprogramowanie Labline 


