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 معرفی  

شرکت هیما صنعت آریا بر اساس اصل خمش استاتیک طراحی و ساخته شده ذ غسفتی خمش کادستگاه تست 

آن بر حسب واحد و چروک شدگی  خمش سفتیمقاومت انتهای آزاد نمونه تحت زاویه مشخص خم شده و  است.

mN و چروک شدگی کاغذ و مقوا مورد استفاده قرار  سفتی خمشگیری اندازهاین تست برای شود. محاسبه می

 .گیردمی

 

 شرایط حمل و نقل  

هایی که دارد، بسیار حائز به دلیل حساسیت CREASE AND STIFFNESS TESTERحمل و نقل دستگاه 

دستگاه باید به صورت افقی و بدون هیچ ضربه و از زیر حمل شود. در صورت وارد شدن شوک به  .اهمیت است

 شود. دستگاه باعث ایجاد آسیب جبران ناپذیری به دستگاه می

 

 دستگاه بررسی عملکرد  

 CREASE AND STIFFNESS در آزمون 

TESTER ی مستطیل شکل مطابق اندازه هانمونهابتدا

، سپس قطعات شدهبرش داده های ذکر شده در استاندارد 

داده قرار  گیره نگهدارنده داخلبصورت افقی  آماده شده

سرعت زاویه و  مونه را با دستگاه ن در مرحله بعد .شوندمی

. پس از پایان دهدفشار میسل به سمت لود مشخص

بر  نمایشگرروی  شده گیریاندازهمیزان نیرو  آزمایش

 . نکته قابل توجه در موردشودنمایش داده میmN حسب 

ن است که زاویه چرخش فک بصورت اتوماتیک ای دستگاه 

 شود. می اعمال

 

 



 

 

 دستگاه اجزای معرفی

تشکیل شده است. قسمت اول زیر دستگاه از دو قسمت اصلی مطابق شکل 

پنل کنترل که از کلید ها و صفحه نمایش تشکیل شده است تا تنظیمات 

گاه تکیه ،شامل نگهدارنده نمونهقسمت دوم مربوط به آزمون انجام گردد 

جهت جلوگیری از وارد شدن ضربه  سل به همراه محافظدلوو  انتهای نمونه

سوار شده و  آلومینیومروی یک شاسی از جنس قسمت دوم  است.  به آن

 .شودمحافظت می کاور توسط یککل مجموعه 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

 

 مطابق استاندارد بین المللی  ISO 2493-1  

 گیری مقدار سفتی خمشاندازه(Bending Stiffness Tester)  کاغذو چروک شدگی)Crease Stiffness Tester( 

  درجه 1دقت حداقل دستگاه دارای استپ موتور و اعمال زاویه چرخش با 

 توانایی گیرش ضخامت های  همچنین و راحت، سریع باز و بسته شدن آن بصورتی که طراحی خاص گیره های نگهدارنده

 مختلف را داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

   دارای اینکودر جهت فیدبک موقعیت فک چرخشی 

 دارای وزنه کالیبره 

 اتوماتیک جهت انجام تست سفتی خمش و چروک شدگی کاغذ قابل تنظیم و زاویه جرخش فک 

  200000/1بیت با دقت  24لودسل با مبدل 

 اندازه گیری  یمحدودهmN.m1000- 1 

  قابل تنظیم مطابق با نوع آزمونفاصله بین فک و لودسل 

  جلوگیری از افتادگی نمونه و حفظ توازی با محور چرخش نمونه انتهای نمونه جهت مغناطیسی در استفاده از نگهدارنده  

   اندازه طول نمونه قابل تنظیم 

  فک نیرو و زاویه چرخش نشان دادن با قابلیتصفحه نمایش 

 دارای گواهی کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد 



 

 

 ADOشرکت  CREASE AND STIFFNESS TESTERمشخصات فنی دستگاه

  روش خمش و چروک شدگی کاغذ و مقواتست سفتی 

 زاویه چرخش فک قابل تنظیم برای زوایای مختلف

 اندازه نمونه ها متناسب با استاندارد

mN.m1000- 1 اندازه گیری یمحدوده 

 متر)طول*عرض* ارتفاع(اندازه به سانتی 40*25*45

 وزن کیلوگرم 35

 برق ورودی هرتز 50ولت،  230

 


