QUANTOFIX® LubriCheck

pl
de

Allgemeines:
Wskazówki
ogólne:
W wielu
Bei
vielenprzypadkach
Metallzerspannungen
podczas skrawania
und- umformungen
i obróbkisind
metali
wassermischbare
stosowane są
mieszalne
bzw.
wassergemischte
z wodą wzgl.Kühlschmierstoffe
zmieszane z wodą
im Einsatz.
środki chłodząco-smarujące.
Sie enthalten SubsZawierają
tanzen,
dieone
densubstancje,
Kühlschmierstoff
które przy
bei einem
alkalicznej
alklischen
wartości
pH-Wert
pH wynoszącej
von ca. 9
ok. 9 buferują środek chłodząco-smarujący.
puffern.
®
®
PrzyQUANTOFIX
Mit
pomocy QUANTOFIX
LubriCheck
LubriCheck
ist es möglich
możliwe
auf einfache
jest dokonanie
Weise wdie
prosty
Versposób
änderung
orientacyjnego
dieser Alkalinität
sprawdzenie
orientierend
zmiany
zu überprüfen
tej alkaliczności
und damit
i tym
auch
samym
eine
stwierdzenie
Aussage überistniejącego
die vorliegende
stężenia
Kühlschmierstoffkonzentration
środka chłodząco-smarującego.
zu treffen.
Zawartość:
Inhalt:
1 Aluminiumdose
puszka aluminiowa
mit 100
zawiera
Teststäbchen
100 pasków testowych
Zakres
Messbereich:
pomiarowy:
15–200 mmol/L KOH
Odcienie
Farbabstufungen:
kolorów:
0 · 15 · 50 · 75 · 130 · 200 mmol/L KOH
Sposób
Allgemeine
użycia:
Hinweise:
Należy
Stets nur
wziąć
notwendige
pod uwagę:
Anzahl
Pasków
Teststäbchen
testowych
entnehmen.
nie należy
Dose
trzymać
nach pod
Entnahpłynącym
me sofort
strumieniem
wieder verschließen.
środka chłodząco-smarującego.
Testfelder nicht berühren.Zawsze pobierać
próbkę.
Gebrauchsanweisung:
1.
Paski
testowe
wraz z wszystkimi
polami
testowymi
zanurzyć na 1 s w
Bitte
beachten:
Teststäbchen
nicht unter
fließenden
Kühlschmierstoffstrom
roztworze
halten.
Immertestowym.
eine Probe entnehmen.
2.
nadmiar
cieczy.
1. Strząsnąć
Teststäbchen
mit allen
Testfeldern für 1 s in die Prüflösung eintauchen.
3.
1 min.
2. Odczekać
Flüssigkeitsüberschuss
abschütteln.
4.
Pola
testowe
porównać
ze skalą kolorów.
3. 1 min warten.
Uwaga:
4. Testfelder mit Farbskala vergleichen.
Na
skali kolorów podawane są wartości w jednostce alkaliczności (mmol/L
Bemerkung:
KOH).
do tych
wartości
zamierza
przyporządkować
stężenie
w%
Auf derJeżeli
Farbskala
erfolgt
die Angabe
dersię
Werte
in der Einheit der
Alkalinität
zastosowanego
środka
to należyinpostępować
w
(mmol/L KOH). Will
manchłodząco-smarującego,
diesen Werten Konzentrationen
% des eingenastępujący
sposób:
setzten Kühlschmierstoffs
zuordnen, geht man wie folgt vor:
1.
sporządzić
3 stężenia środka(z.B.
chłodząco-smarującego
(np.
stęże1. Należy
Man stellt
sich 3 Konzentrationen
Einsatzkonzentration,
höchste
nie
najwyższe i najniższe stężenie
stosowania).
undpoczątkowe,
niedrigste Anwendungskonzentration)
des Kühlschmierstoffs
her.
2.
Następnie odpowiednio
do instrukcji
użycia stosuje
się każdorazowo
po
2. Anschließend
wendet man
je ein Teststäbchen
entsprechend
der Gejednym pasku testowym
i ilość
zabarwionych
niebiesko
pól verfärbten
testowych
brauchsanweisung
an und
ordnet
die Anzahlnader
nach blau
przyporządkowuje
się danym stężeniom.
Testfelder
den Konzentrationen
zu. WerteWartości
notieren.należy zapisać.
3.
pobranej führt
próbce
przeprowadza
następnie
przy pomocy
no3. W
Schließlich
man
den Test mitsię
einem
neuemtest
Teststäbchen
in der
wego
paska testowego
i ilość
zabarwionych
niebiesko
pól testowych
entnommenen
Probe durch
und
vergleicht dienaAnzahl
der nach
blau verporównuje
się z zanotowanymi
wartościami.
färbten Testfelder
mit den notierten
Werten.
Bliższe
dotyczące
stężenia początkowego
wzgl. alkaliczności
zastoNähere dane
Angaben
zur Einsatzkonzentration
bzw. Alkalinität
des verwendesowanego
środka chłodząco-smarującego
otrzymuje
od producentów
ten Kühlschmierstoffs
erhält man vom Hersteller
diesersię
Schmierstoffe.
tych
środków. Współczynnik
przeliczeniowy:
1 mmol
Umrechnungsfaktor:
1 mmol KOH/L
= 0,056 mg
KOH/gKOH/L = 0,056 mg
KOH/g
Entsorgung:
Usawanie:
Benutzte Teststäbchen in den Hausmüll geben.
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General Information:
Water miscible cooling lubricants (coolants) are sometimes necessary for
certain cutting and shaping processes used in the metal working industry.
s
60 s which buffer the solution
Such1cooling
lubricants often contain substances
at an alkaline pH value of approx. 9.
With QUANTOFIX® LubriCheck, the change in alkalinity and hence the
coolant concentration can be checked very simply on site.
Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips
Measuring range:
15–200 mmol/L KOH
Color gradation:
0 · 15 · 50 · 75 · 130 · 200 mmol/L KOH
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test fields.
Instructions for use:
Do not apply test sticks under a flowing cooling lubricant stream. Take a
sample of preferably circulating coolant, from the machine tool.
1. Dip the test stick with all test pads briefly into the sample of coolant for
approximately 1 s.
2. Shake off the excess liquid.
3. Wait 1 min.
4. Compare test fields with the color scale.
Remarks:
QUANTOFIX® LubriCheck is calibrated in mmol/L KOH and thus universally
applicable for all water based cooling lubricants.
In order to match the alkalinity values of the color scale with a known concentration of a specific coolant in %, please take the followings steps.
1. Prepare three fresh solutions of different concentrations of the lubricant
in use (refer to the optimum, maximum and minimum concentrations in
accordance with the manufacturers recommendation).
2. Check the alkalinity of all three solutions with one test strip per sample.
The number of blue colored test zones, can be assigned to the relevant
concentration in %. Record the results.
3. Now apply a test strip to the sample taken from the machine tool. Compare the number of blue test zones with your recorded values and assess
the concentration of the in use coolant in % .
For specific information on applicable concentrations and alkalinity values
of particular cooling lubricants, please consult the technical literature of the
manufacturers of such products.
Conversion factor if required is: 1 mmol KOH/L = 0.056 mg KOH/g
Disposal:
Used test strips can be placed in the normal household waste.
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Gebrauchsanweisung beachten /
Please read instructions for use! /
Respecter les instructions d’utilisation /
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