
Medidor de Dureza para Cones e Bobinas
Modelo  L 5700 DUROMETER

Equipamentos de Teste para o Controle de Qualidade
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
corpo de prova 
padrão (incluso)

Corpos de prova opcionais 
L 5700-HRD            L 5700-DEL

• Corpo de prova (esfera) : diâm. 25mm (1”) diâm. 10mm (0.4”) diâm. 25mm (1”)
• Penetração : 0 a 15 mm 0 a 15 mm 0 a 7.5 mm
• Força do ensaio : 10 a 17 N 10 a 70 N 10 a 40 N
• Faixa de medição  : 11 a 68 N 11 a 68 N 11 a 38 N

• Precisão de medição  : +/- 1 N
• Resolução de medição  : 0.2 N
• Formato de medição única / dupla  : XX.X N  /  XX N
• Alimentação elétrica: 2 pilhas UM-2 / R-14, 1.5 V
• Vida útil das pilhas:
   bateria de zinco carbono aproximadamente    500 medições
   bateria alcalina ou recarregável aproximadamente 1.000 medições
• Dimensões (altura x largura x profundidade ): 9 x 9 x 21 cm
• Peso do equipamento com sonda: 630 g
• Peso líquido / bruto: 0.8 / 1.5 kg

RESUMO
O medidor de dureza L 5700 DUROMETER é usado 
para determinação rápida e fácil da dureza de cones de 
fio, bobinas de fio, rolos de urdume, rolos de fio, rolos 
de tecido, fiação, bobinamento e tingimento. Através de 
dois corpos de prova opcionais o equipamento serve 
para tanto amostra delicadas (L 5700-DEL) como para 
amostras muito duras (L 5700-HRD).

Assim sendo o medidor consegue abranger uma faixa 
inteira desde cones macios até rolos de urdume de 
filamentos duros.

Uma vez que a dureza de cone é bem correlacionada 
à densidade do cone a determinada geometria, o 
equipamento também serve para a determinação do 
parâmetro de densidade.
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FUNÇÃO

O princípio de medição usado se basea em uma  esfera 
de mola carregada que é pressionada para dentro do 
cone / bobina até que a força inerente compensa a força 
do ensaio.
Diversas ferramentas únicas garantem a precisão de 
medição, de forma que o resultado de teste praticamente 
independe do operador:
• Corpo de prova grande: uma vez que a esfera grande 

não consegue entrar entre os fios nem pinçar o tecido, o 
equipamento traz um resultado muito mais confiável do 
que o medidor de dureza Shore mais usado, que usa um 
pino de metal que acaba penetrando por entre os fios do 
cone / da bobina.

• Dispositivo de alinhamento integrado: uma placa 
dianteira plana e móvel  permite ao operador posicionar 
o equipamento de forma perpendicular ao cone / bonina. 
A mesma placa dianteira mantem a superfície do cone / 

da bobina plana ao redor da área de contato na medição, 
estabelecendo um plano de referência perfeito para o 
teste.

• Sensor de pressão integrado: graças ao sistema 
de sensores sofisticado o equipamento só é ativado 
a determinada pressão e quando ele está realmente 
perpendicular à amostra. Assim os resultados de 
medição praticamente não são afetados pela pressão 
exercida pelo operador, e evita medições erradas devido 
a outros ângulos.

• Média automática: a medição final de dureza é 
determinada com duas medições seguidas em 
Newton, sendo que tras o valor da média, garantindo 
reprodutibilidade.

• Operação com um só botão: para operação fácil do 
equipamento.

O equipamento pode ser calibrado e é fornecido com 
certificado de calibração dentro de conformidade ISO.


