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mierzalna różnica... 
 

Badanie załamania i sztywności kartonu, papieru i materiałów 
opakowaniowych jest ważnym sposobem uzyskania popraw-
ności i jednorodności. Sztywność i powrót ze stanu załamania 
(powrót sprężysty) są istotne w zachowaniu kartonów w maszy-
nach szybkiego pakowania i przy ręcznym składaniu. Wartość 
sztywności jest istotna ze względów technicznych przy składa-
niu pudeł kartonowych i ich zamykaniu. 

Powrót od stanu załamania (sprężysty powrót) może wywoływać  
siły, które zniekształcą składane pudło kartonowe lub 
spowodować naprężenia przy zamykaniu, obniżając ich 
estetykę. Powrót od stanu załamania jest określona poprzez 
opór stawiany przez załamywany karton o kąt 90° w zagięciu, 
mierząc siłę powrotu ze stanu załamania po czasie 15 s. 
Sztywność kartonu jest wyznaczana poprzez zaginanie 50 mm 
krawędzi kartonu pod katem 15°. 

C0039 

Zastosowanie: 
 Produkcja kartonu i papieru  
 Barwniki i powłoki 
 Produkcja opakowań 

 Opracowanie opakowań 
Development 

Zalety: 
 Łatwość obsługi, podwójne zastosowanie 
 Zwiększenie produkcji 
 Redukcja odpadów 

 Podniesienie prędkości pakowania 

Opcjes: 
 Obcinacz do zagięć i sztywności (do wycinania próbek) 
 Szczęki do zagięć łukowych  

 Standardowa szczęka 90o 
 Regulowana długość zagięcia  
 Oprogramowanie do zbierania danych  

Normy: 
 BS 6965 
 BS 3748 

 ISO 2493: 1992 
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Tester sztywności zaokrąglonych załamań 90°  
C0039-M2 oferuje identyczne możliwości jak C0039, z dodat-
kową funkcjonalnością badania załamań o zaokrąglonych 
narożach. Zaokrąglone naroża mogą być z łatwością badane 
przy użyciu wymiennej szczęki do zaokrąglonych naroży. 
Zagięcia mogą być w dalszym ciągu zaginane pod kątem 90°,a 
szczęka pozostawia swobodę zaginania zaokrąglonych naroży wg. 
zamierzeń. 
Dodatkowa funkcjonalność C0039-M2 to zdolność do regulacji 
pozycji listwy obciążającej poprzez gałkę listwy, pozwalająca na 
zmianę długości badanej krawędzi zaginania o 5mm, 10mm, lub 15 
mm 

C0039-M2 

  

Dane techniczne: 
 

C0039 
 

C0039-M2 
(zaokrąglone i 90°) 

Zakres: 0 - 1000.0 gf 

Wyświetlacz cyfrowy: gram siły 

Kąt zaginania: 90° 

Zginanie zaokrąglonych naroży: brak tak 

Badanie sztywności: 15° brak 

Próbka badania zaginania: 38 x 36mm 

Próbka badania sztywności 
tiffness Sample: 

70 x 38mm brak 

Dokładność: 0.5g 

Czas badania: 15 s 

Obciążniki kalibracyjne: 200g w zestawie 

Wyjście RS 232: tak 

Zasilanie: 
 

220/240 V prądu przemien. przy 50 Hz lub 110 V prądu 
przemien. przy 60 Hz (Należy podać przy zamówieniu) 

Wymiary: W: 140mm x S: 275mm x G: 150mm 

Masa: 5,5kg 
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Obcinarka  do testera załamania i sztywności 
Model C0016 
 

Precyzyjna obcinarka IDM jest zaprojektowana w celu 
ułatwiania dokładnego wycinania próbek dla badania 
sztywności zagięć i sztywności zginania. 

PRÓBKI: 
• Badanie sztywności załamań 38 x 36mm 
• Próbki kartonu 70 x 38mm 

Oprogramowanie CST  

Tester sztywności i zagięć IDM może zostać 
zakupiony ze standardem RS232 i oprogramowaniem 
dla automatycznego przechwytywania danych 
wyjściowych przez komputer gdzie mogą być 
obliczone wielkości sztywności/ zagięcia, wyniki badań 
zapisane, utworzone i wydrukowane raporty. 

Czyni to CST jeszcze łatwiejszym w użyciu z uwagi na 
dokładne i precyzyjne wyniki.  

RAPORT BADAŃ 
REPORT 

Urządzenie powiązane: 
 Urządzenie do kontroli kartonów – Model C0053 

Używane do ustalania rodzaju zagięcia po załamaniu. 

  

 

Wymiary: W: 140mm x S: 275mm x G: 150mm 

Masa: 3,5kg 

 


