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byko-cut universal 
 
 
Uniwersalny przyrząd firmy BYK-Gardner byko-cut universal do prac 
inspekcyjnych na powierzchniach lakierowych:   

• mierzy zniszczeniowo grubość powłoki w zakresie od 2 do 2000 µm 
na każdym podłożu (stal, metale nFe, tworzywa sztuczne, drewno, 
szkło itp.)  

• możliwość oceny powłoki wielowarstwowej 

• bada przyczepność metodą siatki nacięć zgodnie  z ASTM D 3359; 
DIN 53 151 

• bada twardość powłoki zgodnie z DIN EN ISO 2815 (metoda 
Buchholz’a) 

• umożliwia mikroskopową ocenę powierzchni  
lakierowej w 50-krotnym powiększeniu,     
wykrycie pęknięć, kraterów, wybrzuszeń ,   
porów, ocenę przyczepności międzywarstwowej, ocenę jakości 
powierzchni przed obróbką itp.  

 
 
Przenośny przyrząd warsztatowy i laboratoryjny za razem.   
Idealny do potrzeb serwisu i technologów. 
 
Cechy szczególne: 

• oświetlenie LED  

• celownik nacięć 

• ergonomiczna budowa 

• dodatkowe rolki prowadzące noże w prawidłowej pozycji. 
 

 

  Informacja handlowa                                                         Specyfikacja techniczna   

  Nr kat. Opis Oświetlenie Bateria Mikroskop Wymiary 

3430 byko-cut Universal, skala metryczna LED 1.5 V 
paluszek 

50-krotne 
powiększenie 

110 x 80 x 75 mm 

3431 byko-cut Universal, skala angielska LED 1.5 V 
paluszek 

50-krotne 
powiększenie 

110 x 80 x 75 mm 

3432  byko-cut Universal bez noży,  
skala metryczna 

LED 1.5 V 
paluszek 

50-krotne 
powiększenie 

110 x 80 x 75 mm 

3433  byko-cut Universal bez noży 
skala angielska 

LED 1.5 V 
paluszek 

50-krotne 
powiększenie 

110 x 80 x 75 mm 

 
Zakres dostawy: 
byko-cut  universal 
Głowica rewolwerowa z 3 nożami do pomiaru grubości warstwy lakierowej (# 1-3)  
Wbudowany mikroskop (skala 0 - 2 mm)  
Dioda LED do oświetlenia pola obserwacji i pomiaru  
Bateria  
Instrukcja obsługi  
 
Uwaga: dodatkowe narzędzia do siatki nacięć oraz pomiaru  
twardości należy zamawiać osobno. Dotyczy to również do noży do badania  
grubości w przypadku wyboru urządzenia #3432. 
 
Świadectwo kalibracji (certyfikat) jest opcją; jeśli pożądane, należy je zamawiać  
 dodatkowo przy zakupie przyrządu.  
 
 
 

Nacięcie w kształcie litery V można 
łatwo zapisać jako obraz przy 
użyciu mikroskopu DPM 300. 
Więcej szczegółów znajduje się w 
rozdziale "Mikroskopy" 

 
                                DPM 300 

 

Normy  

ASTM D 3002, D 3359 

DIN 50 986, 53 151 

ISO 2409, 2815 

NCCA II-13, X-1 

VTLA 003 Item 9 
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Zniszczeniowy pomiar grubości warstwy 
 
Należ wykonać nacięcie w kształcie litery V aż do podłoża i  
zmierzyć szerokości a’ (b’), które są proporcjonalne do 
grubości a (b).  
 
Specjalnie zaprojektowane noże zamontowane w 
urządzeniu służą do wykonania krótkiego nacięcia w 
powłoce. Następnie należy zmierzyć głębokość warstwy 
przy pomocy wbudowanego 50-krotnego mikroskopu. Pod 
mikroskopem można również ocenić powłokę wizualnie. 
 
        pomiar grubości powłok wielowarstwowych  

Skala podziałki podana jest na uchwycie rewolweru 
 i umożliwia bezpośredni odczyt grubości warstwy  
w mikrometrach. 
 
 

Informacja handlowa  Specyfikacja techniczna   

Nr kat.       Opis                                  Kąt noża* Zakres grubość powłoki Skala 
podziałki  

Dokładność 
(w µm) ±1,0**  

3421 nóż  nr 1, 2000                          45° 20 do 2000 µm (1 - 80 mils) 20µm 40 

3422 nóż  nr 2, 1000                             26,5° 10 do 1000 µm (0.5 - 40 mils) 10µm 20 

3423 nóż  nr 3, 200                             5,8° 2 do 200 µm (1/8 - 8 mils) 2µm 4 

3419 nóż  specjalny 100                         3,0° 1 do 100 µm (1-4 mils) 1µm  

3420 nóż  specjalny 3000                         56° 30 do 3000 µm (0-120 mils) 30µm  

 
Uwaga: 
* - kąt mierzony od płaszczyzny próbki 
** - w przypadku grubości powłoki poniżej 15 μm dokładność wynosi +1.5 μm 
 
 

DPM 300 
Cyfrowy mikroskop kieszonkowy 
 
Cechy mikroskopu 

• kamera CCD o wysokiej rozdzielczości zapewnia czysty obraz 

• poręczny i łatwy w użyciu transfer danych za pomocą kabla USB 

• funkcja Auto Gain pozwala dostosować różnice jasności 

• 4 lamy LED dla lepszego podświetlenia 

• zapisywanie obrazu za pomocą jednego przycisku 
 
 
 
 
 
Zniszczeniowy pomiar grubości 
 
Wycięcie byko-cut w kształcie litery V może być łatwo przechowywane jako  
obraz zawierający dane dotyczące grubości warstwy w mm. Szerokość cięcia  
jest automatycznie przeliczana na grubość powłoki. Warunkiem jest wybór 
odpowiedniego noża do oczekiwanej grubości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej szczegółów 
znajduje się w 
rozdziale 
"Mikroskopy” 
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Test twardości metodą Buchholz’a 
 
Należy ustawić przyrząd byko-cut universal wyposażony w 
zgłębnik (nr kat. 3427) oraz ciężarek (nr kat. 3434) na badanej 
powłoce zgodnie z normą. Po upływie 30 sekund zmierzyć 
długość zagłębienia w powierzchni lakierowej przy pomocy 
wbudowanego mikroskopu z podziałką. 
Wynik odnieść do odpowiednich wartości twardości w tabeli. 
 
 
 
 

Informacja handlowa Specyfikacja techniczna 

Nr kat. Opis  

3427 zgłębnik Buchholz’a do badań według DIN 53 153 i ISO 2815 

3434 ciężarek Buchholz’a podwyższa wagę przyrządu byko-cut do standardowej 
wartości  500 g (5N) ±5g 

 
 
 
 

Noże do testów przyczepności metodą siatki 
nacięć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja handlowa  Specyfikacja techniczna 

Nr kat. Opis Norma Rozstaw ostrzy Ilość ostrzy 

3425 nóż 1 mm DIN, ISO 1 mm 6 

3426 nóż 2 mm ASTM, DIN, ISO 2 mm 6 

3429 nóż 1 mm ASTM 1 mm 11 

3424 nóż 1,5 mm ASTM 1,5 mm 11 

 

mailto:eurotom@eurotom.pl

