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PREZENTACJE

się za pomocą systemów, które mogą 

być różne: od cyfrowych komparato-

rów Mitutoyo z oprogramowaniem do 

akwizycji danych po czujniki laserowe 

Panasonic. Aby ułatwić pozycjonowa-

nie mierników, przyrząd wykorzystuje 

liniowe prowadnice o  dużej precyzji 

i stabilności. Istnieje także możliwość 

wyposażenia urządzenia w  miernik 

bezpośredni ze specjalnym wyświe-

tlaczem danych. Umożliwia on pomiar 

nawet bez próbki odniesienia lub 

ustawienia zerowego. Przyrząd jest 

wyposażony również w  elastyczne 

magnetyczne pasy, które służą jako  

interfejs między próbką a powierzch-

nią podparcia.

kazywaniem próbek do zewnętrznego 

laboratorium. Taka weryfikacja wydłuża 

proces certyfikacji, a  tym samym do-

puszczenie produktów do sprzedaży. 

W  warunkach konkurencji rynkowej 

ten czas ma wymierną wartość. Tym 

bardziej, że wykluczenie niezgodności 

danego parametru możliwe jest już 

w fazie produkcyjnej. Natychmiastowa 

jego korekta pozwala na osiągnięcie 

wartości zgodnej z wymaganiami okre-

ślonych norm. Zazwyczaj dzieje się tak 

dopiero po dokonaniu zewnętrznych 

analiz i  konieczności wdrożenia ich 

wyników – każda interwencja w usta-

lony już proces produkcyjny jest czaso-

chłonna i kosztowna.

Fot. 2. Lavagna Controllo Dimensionale 
MLS (tablica kontroli wymiarów)

Fot. 4. Dynamometer 1200 High Perfor-
mance MLS (dynamometr o  dużej wy-
dajności)

Fot. 3. Vacuometer 600/MN MLS (wakuo- 
metr)

Poza sprzedażą urządzeń, MLS ofe-

ruje jeszcze inny wachlarz usług, zwią-

zanych z  tradycyjną działalnością te-

stową, badawczą, oceną innowacji pod 

kątem zgodności z normami i wiele in-

nych szczegółowych procedur dotyczą-

cych materiałów budowlanych. Atutem 

sprzedawanych przez MLS urządzeń 

jest m.in. bogata oferta szkoleniowa 

skierowana do kupujących oraz szkole-

nie na temat procesu certyfikacji pro-

dukcji i praktycznego przeprowadzania 

testów na zgodność z normami. Main 

Laboratory Sassuolo oferuje komplet-

ną usługę na najwyższym poziomie 

bezpieczeństwa i jakości.

Opracowano na podstawie materiałów do-

starczonych przez MLS.

Przykładowy przyrząd do po-

miaru absorpcji wody wg normy  

ISO 10545-3:2018:

Wakuometr to automatyczny przy-

rząd laboratoryjny do określania ab-

sorpcji wody płytek ceramicznych lub 

innych materiałów zgodnie z  metodą 

impregnacji wody przez zanurzenie 

próżniowe (fotografia  3). Wyposażo-

ny jest w programator, umożliwiający 

ustawienie kilku cykli. Za pomocą selek-

tora można wybrać do trzech różnych 

cykli zgodnie z wymaganiami. Dopływ 

wody do zbiornika jest kontrolowany 

automatycznie przez zasysanie z inne-

go pojemnika. Rozładowanie odbywa 

się grawitacyjnie, po ręcznym urucho-

mieniu zaworu znajdującego się z tyłu 

urządzenia lub za pomocą pompy elek-

trycznej. Ręczne otwieranie pokrywy 

ułatwiają amortyzatory gazowe, które 

umożliwiają łatwe podnoszenie, oraz 

hak bezpieczeństwa do zamocowania 

przy pełnym otwarciu.

Przyrząd do określania wytrzy-

małości na zginanie wg ISO 10545-4: 

2019:

Dynamometer 1200 High Per-

formance MLS – półautomatyczny 

przyrząd laboratoryjny do określania 

obciążenia łamiącego (wytrzymałości 

na zginanie) z  modułem niszczącym 

(fotografia 4). Wyposażony jest w zin-

tegrowaną podstawę podporową, 

która nie wymaga dodatkowego sto-

łu podporowego. Ponadto ma ekran 

dotykowy plc, przez który ładunek 

można aktywować zarówno w  try-

bie automatycznym, jak i  ręcznym. 

Prędkość ładowania jest sterowana 

elektrycznie zgodnie z normą. Podsta-

wowe noże podporowe poruszane są 

przez układ mechaniczny z pozycjono-

waniem zarówno symetrycznym, jak 

i asymetrycznym względem górnego 

noża załadowczego. System noży jest 

namagnesowany. Nóż ładujący umoż-

liwia prawidłowe rozłożenie obciąże-

nia na powierzchnię próbki zgodnie 

z  wymaganiami prawa. Opisanym 

urządzeniem można testować płytki 

o wymiarach nawet 120 x 120 cm.

Wykorzystanie wykonanych przez 

MLS przyrządów już na etapie produk-

cji zapewnia bezpośrednią możliwość 

oceny prawidłowości określonych para-

metrów przed przekazaniem materiału 

do dalszego przetwarzania. Jest to pro-

cedura szybsza w porównaniu z prze-

www.mainlaboratorysassuolo.it


