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L&W TensiLe TesTer
066 1.1 cz

Měřič pevnosti v tahu L&W je čtvrtou generací 
přístrojů Lorentzen & Wettre pro měření 
pevnosti v tahu od roku 1975. Bylo prokázáno, 
že horizontální měření, že je spolehlivější a 
jednodušší způsob pro stanovení pevnostních 
vlastností papíru než vertikální měření.
V jednom měření jsou vypočítány čtyři základní 
vlastnosti: pevnost v tahu, protažení při přetržení, 
TEA a tuhost v tahu. Kromě toho může být na 
základě těchto čtyř základních charakteristik 
vypočteno a vykázáno osm dalších standardních 
průmyslových vlastností.

Ergonomický design  
a intuitivní uživatelské rozhraní
Měřič pevnosti v tahu L&W je navržen s důrazem 
na ergonomii a účinnost. Oblast tabulky byla 
rozšířena, aby byla snazší práce se zkušebními 
vzorky, tlačítko Start je umístěno v blízkosti vstupu 
pro zkušební vzorek a snadno použitelný barevný 
dotykový displej má intuitivní menu a velká, 
snadno dostupná tlačítka. 

Předem definované programy měření jsou 
snadno přizpůsobitelné podle potřeby. 

Kapacitní barevný dotykový displej má 
ochranný povrch pro snadné čištění a trvanlivost. 
Na rozdíl displeje s odporovou dotykovou 
obrazovkou, reaguje kapacitní dotykový displej 
rychle a má vyšší jasnost.

Vylepšená manipulace se vzorkem  
a vysoce kvalitní konstrukce svorek
Aby bylo zajistilo správné uložení vzorku, má 
každá svorka vodítka, která srovnají testovaný 

Měřič pevnosti v tahu L&W (L&W Tensile Tester) měří všechny důležité parametry pevnosti v tahu.  
Je natolik citlivý, že je schopen měřit hygienické papíry a natolik výkonný, že může měřit pevné 
balicí papíry. 

vzorek. Jednoduchým přepnutím může operátor 
vybrat, jaká šířka testovaného vzorku bude 
zvolena.

Navíc má měřič pevnosti v tahu L&W 
osvědčenou konstrukci upínacích svorek s 
válcovými svěrkami pro uchycení zkušebního 
vzorku v místě s rovným povrchem. Svorky jsou 
také zcela bez vůle. Tato konstrukce je doporučena 
oběma normami ISO i Tappi.

A co více, pro speciální druhy papíru může 
být pro testování použit vzorek s rozpětím 
perforačních linií už od 50 mm.

Postup měření
Zkušební vzorek je vložen a srovnán ve správné 
poloze pomocí vodítek na svorkách. Buď operátor 
stiskne snadno dostupné tlačítko Start nebo 
se měření spustí automaticky, když se aktivují 
optická čidla. Svorky se uzavřou a zkušební 
vzorek se natahuje, až se přetrhne, pak se upínací 
svorky vrátí do původní polohy. Měřič pevnosti v 
tahu L&W měří v souladu se všemi zavedenými 
standardy.

Výsledky měření
Výsledky měření jsou prezentovány na barevné 
dotykové obrazovce v jednotkách SI nebo v 
jednotkách foot-pound a to buď do tabulek nebo 
grafů. Výsledek lze také vytisknout na volitelné 
vestavěné tiskárně, na síťové tiskárně nebo 
exportovat přes Ethernet.

Výhody
• Ergonomický design 
• Rychlé sekvenční měření 
• Vysoká opakovatelnost 
• Efektivní postup měření
• Vodorovná konstrukce pro rychlé a pohodlné 

testování
• Automatická kompenzace v případě, kdy není 

testovaný vzorek na začátku měření správně 
natažen

• Měří v souladu se všemi stanovenými normami
• Vysoce kvalitní konstrukce svorek 
• Výběr ze dvou měřících rozsahů 
• Dotyková obrazovka pro snadné použití 
• Automatický start

Kapacitní barevný dotykový displej s ergonomickým  
designem a intuitivním rozhraním.
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Technická specifikace

L&W Tensile Tester – code 066

Měření

Siloměr 200N (45 lbf ) or 
1000N (225 lbf )

Prodloužení při 
přetržení

370% max at 50 mm (2 in), 
135% max at 100 mm (4 in), 
30% max at 180 mm (7.1 in)

Měřící přístroj

Testovací rychlost 3–100 mm/min (0.12–4 in/min)

Testovací rozpětí 50 mm, 100 mm and 180 mm 
(2 in, 4 in and 7.1 in)

Upínací síla 3000 N (675 lbf )

Šířka testovaného 
vzorku

15, 25 or 50 mm (0.6, 1.0 or 2.0 in)  
bez potřeby změny svorek

Výsledky Naměřené hodnoty  
(v jednotkách SI nebo FPS)
- pevnost v tahu
- max. síla
- tržná délka
- deformace při přetržení
- prodloužení
- prodloužení při 2/3 max. síly
- absorpce energie v tahu 
- tahová tuhost
- Emodulus (Young’s modulus)

Statistika
- indexované výsledky
- hodnota aritmetického průměru
- střední hodnota
- směrodatná odchylka
- variační koeficient
- poměr MD/CD

Komunikační spojení

Datové Ethernet
Přístroj pracuje jako FTP-server. Výsledky 
měření mohou být získány klientem FTP.

Požadavky na instalaci

Příkon 90 W

Tlakový vzduch 0.6–1 MPa (75–150 psi)

Volitelné - dostupné siloměry 200 N (45 lbs)  
nebo 1000N (225 lbs) 
- zařízení pro vlhčení 
- integrovaný nástroj na zářezy a  
ohodnocení lomové houževnatosti dle ISO 
- vestavěná tiskárna na thermo papír
- nožní spínač

Rozměry 0.8 x 0.6 x 0.4 m 
32 x 24 x16 in

Objem 0.3 m3 
11 ft3

Čistá váha 36 kg 
80 lb

Hrubá váha 57 kg 
126 lb

Unikátní provedení svorek pro dobře definované tahové zkoušky. 
Navrženy v souladu s ISO a TAPPI.

Grafické znázornění naměřených hodnot.

Po tom, co se zkušební vzorek přetrhne,  
svorka se vrátí do výchozí polohy.

Vložte zkušební vzorek. Optický senzor ho detekuje a začíná měření.

Platné normy

APPITA/AS 1301.448, PAPTAC D.34, DIN 53112 Teil 1,  
ISO 1924-2/3, ISO 3781, ISO 12625-4/12, SCAN P38/P67,  
TAPPI T494, JIS P8113 


