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Tester odporności warstwy na 
zarysowanie oraz przyczepności 
powłoki 

  
Tester używany jest do określania odporności warstwy na 
zarysowanie oraz odporności na niszczenie. Pozwala 
testować zróżnicowanie stopnia przyczepności powłok i 
powierzchni do podłoża oraz dostarcza danych 
porównawczych dla kilku różnych powłok  

  
Urządzenie składa się z obracanej belki, uchwytu na rylec 
umieszczonego pod kątem 45° do poziomu oraz uchwytu 
na ciężarki podtrzymującego wagę testową na jednym 
końcu belki. Po drugiej stronie belki znajduje się 
przeciwwaga. Mechanizm pozwala na unoszenie i 
opuszczenie uchwytu, a płytka testowa umieszczona na 
łożysku kulkowym porusza próbkę, nad którą umieszczony 
jest rylec.  

  

Test przyczepności  
  

Rylec użyty do tego testu to drut o średnicy 1.6 mm, zgięty w 
pętlę. Razem z testerem dostarczony jest zestaw 12 
miedzianych ciężarków wraz ze statywem. W teście 
przyczepności obciążenie, jakie można zaaplikować mieści 
się w przedziale od 0.5 do 10 kg.  

  

  

  

Poprzez poruszanie wolnej krawędzi płytki testowej pod 
obciążoną igłą określa się minimalny ładunek 
potrzebny do zarysowania warstwy aż do podłoża. W 
teście tym obciążenie, jakie można zadać zawiera się 
w przedziale od 10 g do 12 kg.  
  

Normy   

ASTM  D 2197, D 2248, D 2454, 

D 5178  

FTMS  141a, Method 6303.1  

General Electric 

Company Spec.  
F50TF7-S1  

Norma wojskowa  MIL-P-7788A  

  

Informacja handlowa  
 

Specyfikacja techniczna   

Nr kat.            Opis Wymiary  Masa netto Masa urządzenia  

5780           Tester na zarysowanie i przyczepność  230 x 610 x 381 cm (8x25x15 cali)  23.1 kg (51 lbs) 25.9 kg (57 lbs)  

Zakres dostawy:     
Tester,  
pętla, igła, uchwyt na odważniki, statyw na 

odważniki wraz z ciężarkami (12 szt.): 1 x 10 g, 

2x20 g, 1x50 g, 1x100 g, 2x200 g, 1x500 g, 

1x1000 g, 2x2000 g, 1x5000 g  
instrukcja obsługi  

  

Informacja handlowa  Akcesoria  

Nr kat.  Nazwa    

5781  Pętla  zamienna, rylec w kształcie U  

5782  Igła  zamienna, rylec igłowy, 0.15 mm średnica  

5783  Pręt stalowy  Cylindryczny, 1.6 mm średnica 

5784  Ball Point, 1/8 cala  3.2 mm 

5785  Ball Point, 1/16 cala  1.6 mm 

5786  Rylec  igła o dużej średnicy (1.9 mm) 

1611 Narzędzie Hoffmana Do testu zadrapań hoffmana 

5787 Uchwyt rylca  

6977  Odważniki  zamienne: 1 x 10 g, 2x20 g, 1x50 g, 1x100 g, 2x200 g, 1x500 g  

6972  Odważnik 1000 g  zamiennik: 1x1000 g  

6974  Odważnik 2000 g  zamiennik: 1x2000 g  

6976  Odważnik 5000 g  zamiennik: 1x5000 g  

 

  

Test zarysowania  
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