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Elektrohydrauliczny tester elastyczności 
Test Tłoczności 
 
Tester tłoczności firmy BYK Gardner został opracowany w celu 
określania elongacji (wydłużania) i deformacji systemów jedno i 
wielowarstwowych na podłożach metalowych. 
Przyrząd charakteryzuje się następującymi cechami: 

- napęd elektrohydrauliczny w celu uzyskania wysokiej 
powtarzalności wyników 

- łatwe w obsłudze urządzenie zaciskowe próbki 
- w zacisku, dzięki jego profilowi w kształcie litery C, mogą 

być mocowane duże i mniejsze panele testowe 
- przystosowany do tłoczenia paneli do 1,5 mm grubości 

(0,06 cala) 
- gwarantuje jednostajną prędkość tłoczenia 0,2 mm/s (0,008 

cala/s) 
- 3 przyciski do obsługi wszystkich funkcji 
- cyfrowy wyświetlacz wyników, rozdzielczość 0,1 mm 
 
Mikroskop stereo do testera tłoczności. 
 
Oferowany stereomikroskop z regulowaną jasnością oświetlenia 
przeznaczony jest do obserwacji zmian zachodzących na 
powierzchni lakierowej próbki podczas tłoczenia. 
Cechy mikroskopu to: 
- powiększenie 2 i 4 krotne 
- obraz trójwymiarowy z bezcieniowym oświetleniem 
- ergonomiczna, bezpieczna konstrukcja. 
 
Przebieg testu: 
1. Wprowadzić testowany panel w okno  zacisku. 
2. Zamknąć stabilnie mocując próbkę. 
3. Rozpocząć przetłaczanie i jednocześnie obserwować 

powierzchnię farby lub lakieru pod mikroskopem. 
4. Urządzenie wprowadza półkulisty tłocznik ze stałą 

prędkością 0,2 mm na sekundę w podłoże pokryte 
badanym materiałem. 

5. Zaobserwowanie najmniejszego pęknięcia powierzchni 
jest sygnałem do zatrzymania przyrządu. 

6. Głębokość przetłoczenia można teraz odczytać na 
wyświetlaczu cyfrowym. 

7. Zawsze należy przeprowadzić co najmniej 3 testy 
każdej próbki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                       

Normy:   

DIN EN ISO   1520 

Erichsen Cupping   EC 

Informacja handlowa  Specyfikacje Techniczne 

Nr kat.   Opis/towar     

5400  tester tłoczności  Tłok sferyczny  Ø 20 mm ( Ø 0.8 in) 

5411 
 stereomikroskop do testera 

tłoczności,5400 
 

Uchwyt panelu 
 

Ø 33 mm ( Ø 1.3 in) 

Zakres dostawy: 
tester tłoczności,  
kabel sieciowy z wtyczką  
instrukcja obsługi, także w języku polskim 
 
Stereomikroskop do testera tłoczności: 
stereomikroskop 
uchwyt mikroskopu i iluminator 
instrukcja obsługi, także w języku polskim 
Uwaga: stereomikroskop należy zamawiać 
dodatkowo! 
 

 Matryca  Ø 27 mm ( Ø1.06 in) 

 Napięcie zasilania  230 V/50 Hz przełączane na 115 V/60 Hz 

 Wskaźnik prądu  maks. 4 A przy 230 V 

 Wymiary  650 x 280 x 600 mm 

 Waga   65 kg (włącznie z mikroskopem i opakowaniem 
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