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Besök oss på Elmia Polymer 15–18 maj
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Tvinnargatan 25 
507 30 Brämhult

Tfn: 033-22 56 30  
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Provning med precision

Vi är ackrediterade för kalibrering av
Längd – Massa – Temperatur – Kraft –   

Tryck – Tid – Hårdhet – Töjning – Hastighet
Ackred. nr 1678

Kalibrering
ISO/IEC 17025

Senaste generationens dragprovare från Tinius Olsen. 

QUV-skåp från Q-Lab.

BYK-Gardner lanserar nu 
nästa generation kulörmätare, 
spectro2guide, med ny upprätt 
design och pekskärm med färg.  
Läs mer på nästa sida.

Analysvågen 
ABT från KERN 
är en avancerad 
modell.

MonTechs 
vulkreometer 
D-RPA 3000.

C-Therms termiska 
konduktivitets mätare, 
TCi.

Välkommen att besöka Elastocon 
i monter C01:31 på Elmia Polymer i 
Jönköping, 15–18 maj. 

I år koncentrerar vi oss på våra 
leve rantörer och har bland annat en 
dragprovare från Tinius Olsen, hård
hetsmätare från Bareiss, reometer från 
Montech, TCI (värmekonduktivitet) 
från CTherm, våg från Kern, ljus
åldringsutrustning från QLab samt 
färgmätningsutrustning från Byk 
Gardner i montern.

Vi visar bland annat:  
• Senaste generationens dragprovare 
för provning av alla typer av material. 
Tinius Olsen erbjuder bänkmodeller 
upp till 50 kN och golvmodeller för 
krafter upp till 3000 kN.

• Hårdhetsmätare från Bareiss, som 
erbjuder ett flertal olika typer. Ett 
exempel är Digitest II, en digital hård
hetsmätare som utrustas med utbyt
bara mäthuvuden för olika skalor.

• Med MonTechs vulkreometer 
bestämmer du enkelt och kostnads
effektivt viskoelastiska egenskaper hos 
gummiblandningar före, under och 
efter vulkning.

• Termisk konduktivitetsmätare, TCi. 
CTherms termiska konduktivitets
mätare TCi (Thermal Conductivity 
Analyzer) är det snabbaste och 
enk laste sättet att mäta värme led
nings  förmågan hos de flesta typer av 
material.

• Vågar för alla ändamål.  
Hos Elastocon hittar du KERNs 
stora utbud av vågar för 
professionella användare.

• QUV accelererad väderåldring 
från QLab simu lerar väderåldring 
utomhus genom att exponera 
provmaterial för omväxlande 
cykler av UVljus och fukt vid en 
kontrollerad förhöjd temperatur. 
Skador orsakade av solljus, regn 
och dagg – som utomhus normalt 
tar månader eller år – kan då 
reproduceras på bara några veckor.

• Utrustning för färg-  
och utseende mätning  
från BYK-Gardner  
– exempel vis kulörmätaren  
spectro2guide.

Du hittar oss i monter C01:31.  
Välkommen!

Digitest II är en digital 
hård hetsmätare som 
utrustas med utbyt-
bara mäthuvuden för 
olika skalor.
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I slutet av september deltog jag i en 
installation i Västervik hos en kund 
som hade köpt en dilatometer från 
C-Therm. 

En tekniker från C-Therm i Canada 
följde med till kunden. Vi blev väl
digt väl bemötta hos kunden som jag 
numera hoppas har god användning av 
sin dilatometer. Tyvärr fick jag inte ta 
några bilder hos kunden.

Dilatometern används för att mäta 

dimensionsförändringar i förhållande 
till temperaturen i materialet. En 
förståelse för värmeutvidgningen i 
ditt material ger dig viktig insikt i 
förbränningsprocesser, influenser av 
additiv, reaktionskinetik samt andra 
viktiga aspekter i hur materialet 
förändras i en förändrad omgivnings
miljö.

Typiska applikationer inkluderar 
bestämning av koefficient för termisk 

expansion, tempereringsstudier, 
bestäm ning av glasövergångspunkten, 
mjuknings punkt, förtätning, kinetik 
och sintringsstudier. 

CTherms dilatometrar erbjuder 
hög upplösning och stabilitet över ett 
brett mätområde. Det är en robust, 
kostnadseffektiv lösning för karakteri
sering av material. 

Vill du veta mer? Kontakta oss, vi 
hjälper dig gärna!

BYK-Gardner lanserar nu nästa steg 
i utvecklingen av kulörmätare – 
spectro2guide. 

Precis som föregångaren mäts kulör 
och 60° glans samtidigt. Helt ny och 
unik är kvantifieringen av fluorescens 
genom att mäta som en fluorimeter med 
monokroma belysningar.

Enhetlig färg är direkt förknippad 
med hög kvalitet och därmed ett viktigt 
inköpskriterium. Kombinationen av en 

spektrofoto meter med en fluorimeter 
öppnar helt nya perspektiv för att styra 
färgkvalitet och garantera färgstabilitet. 

BYKGardners nya kulörmätare 
spectro2guide har bland annat ny 
upprätt design, pekskärm med färg, 
förhandsvisning, automatisk kalibrering, 
fluorescens och digitala standarder.

På vår webbplats www.elastocon.se  
hittar du mer information om nya 
kulörmätaren spectro2guide.

C-Therms dilatometer, DiL, (till höger i bilden) mäter 
dimensions förändringar beroende på temperatur och 
erbjuder hög upplösning och stabilitet över ett brett 
mät område. 
 Dilatometern kan med fördel kombineras med 
C-Therms termiska konduktivitets mätare TCi 
(Thermal Conductivity Analyzer, till vänster i bild), 
som är det snabbaste och enklaste sättet att mäta 
värme lednings förmågan hos olika typer av material.

Installation av en dilatometer i Västervik

Ny version av BYK-Gardners  
kulörmätare – spectro2guide

PLAST pågår mellan 29 maj och 1 juni i år och Elastocon kommer 
finnas på plats i hall 11 monter A01 i vår italienska distributör 
DGTS monter. 

Vi kommer att visa en cellugn för hög precisionsåldring, prov
beredning samt en rigg för provning av spänningsrelaxation i 
töjning. Självklart diskuterar vi gärna även vårt övriga sortiment.

Kom gärna förbi om du besöker mässan. I samma monter visar 
DGTS även delar av sortimentet från andra samarbetspartners. En 
av dessa är MonTech som tillverkar olika instrument för provning 
av gummimaterial och komponenter. Som du förstår är Hall 11 
monter A01 väl värt ett besök, välkommen!

Vi ställer ut på PLAST 2018 i Milano

Anna Anderzén
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Avtackning av 
Gun Bengtsson
Gun Bengtsson går i pension 
efter att ha arbetat med 
ekonomi och administration på 
Elastocon sedan 1995. 

Den 26 mars jobbade Gun sin 
sista dag på Elastocon, efter att 
det senaste halvåret jobbat en dag 
i veckan.

Bilden är tagen vid en av tack
nings lunch för Gun på Hofsnäs 
herrgård i slutet av september, 
där alla anställda deltog. 

Installationer i USA  
och TjeckienI oktober fick vi besök 

av Thomas Padlo från 
vår nya amerikanska 
representant RT Instru-
ments, som är baserade 
i Woodland strax utanför 
Sacramento, Kalifornien. 

Thomas Padlo fick en 
grundlig genomgång av 
hur Elastocons instru
ment fungerar och hur 
service samt kalibrering 
går till.

Besök från vår USA-representant, RT Instruments

Ackrediterad  
provning

Under november månad var jag iväg 
på två olika installationer. 

Jag installerade en lågtemperatur
provare med alla tre metoderna (TR, 
Gehman och Sprödpunkt) hos en kund 
utanför Detroit i USA tillsammans med 
vår nya distributör, RT Instruments.

Tyvärr fick jag inte ta några foton 
hos dem. Installationen gick bra 
bortsett från en incident under första 
dagens morgon då en ugn i deras 
produktion skenade och orsakade ett 
strömavbrott i ungefär halva lokalen. 
Under denna resa hann jag även med 
en dag för andra kundbesök.

Drygt en vecka senare flög jag till 
Tjeckien och installerade en relaxa
tions utrustning hos The Czech 
Academy of Sciences och deras 
Institute of Thermomechanics.

Anna Anderzén 

Ackred. nr. 1678
Provning

ISO/IEC 17025

Kalibreringsansvarig på Elastocon, Jonas Nilsson (till 
höger) visar här relaxations utrustning för Thomas Padlo. 

Till vänster står två representanter hos 
vår tjeckiske agent Labimex och till höger 
personal hos kunden.

Utöver de ackreditera
de gummi provnings
metoderna, så erbjuder 
vi en hel del provning av 
andra material, till exempel 
provning av Windscreen 
Fogging. En lista över vilka 
metoder vi erbjuder går att 
hitta i provnings broschyren 
på vår webbplats. 

Vi kommer också under hösten att utöka 
vilka provningar vi kan erbjuda:
• Volym och ytresistivitet på halv ledande  
 och isolerande material
• Värmeledningsförmåga på alla typer av  
 material, fasta och flytande
• Bestämning av halten mjukgörare, poly 
 mer, kimrök och aska genom TGAanalys
• Bestämning av OIT (Oxidative Induction  
 Time) on polymers.

Elastocon har nyligen  
blivit ackrediterade för  
13 gummi  provningsmetoder,  
se faktaruta. 

Det är myndigheten SWEDAC som utför 
ackredi teringen och på SWEDAC:s webbplats 
står följande om vad det innebär: 
 ”För att bli ackrediterad prövas kompe-
tens, rutiner och metoder så att alla kvalitets-
krav upp fylls enligt en standard. Därefter 
kontrollerar Swedac regelbundet att före-
taget fortsätter att leva upp till kraven för sin 
ackreditering.

Syftet med ackreditering är att kunna 
säkerställaattcertifiering,kontrollochprov
ning görs med hög kvalitet och god säkerhet 
för liv, hälsa och miljö. Ackrediteringen 
inne bär kontroller av att uppdragen utförs 
opartiskt, korrekt och grundas på inter-
nationellt erkända standarder.”

ISO 34-1 Rivprov                               
ISO 37 Dragprov
ISO 48 Hårdhet IRHD
ISO 188 Åldring
ISO 815-1 Sättning
ISO 815-2 Sättning i kyla
ISO 1432 Gehman/Vridstyvhet
ISO 1817 Inverkan av vätskor

ISO 2921 TR/Temperatur- 
 återgång
ISO 3384-1 Spänningsrelaxation  
 i kompression
ISO 6914 Spänningsrelaxation  
 i töjning
ISO 7619-1 Hårdhet Shore
ISO 11346 Livslängdsuppskatt 
 ning

Elastocon är ett av få eller för vissa metoder  
det enda laboratoriet som är ackrediterat i Sverige
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Direktnummer
Martin Spetz   
VD 
03322 56 33  
martin.spetz@elastocon.se

Göran Spetz 
Marknads & Försäljningsansvarig 
03322 56 31 
goran.spetz@elastocon.se

Ann-Cathrine Magnå 
Marknadsansvarig, Norden 
03322 56 32 
anncathrine.magna@elastocon.se

Anna Anderzén 
Marknadsansvarig, Export 
03322 56 37 
anna.anderzen@elastocon.se

Pertti Steenari 
Marknadsansvarig, BYKGardner & QLab 
03322 56 48 
pertti.steenari@elastocon.se

Lennart Hermansson 
Försäljning mätdon, Kalibrering 
03322 56 43 
lennart.hermansson@elastocon.se

Jonas Nilsson  
Kalibrering & Kvalitet  
03322 56 36 
jonas.nilsson@elastocon.se

Ann-Christin Johansson 
Laboratorieansvarig kalibrering 
03322 56 39  
annchristin.johansson@elastocon.se

Niklas Vernholt 
Kalibrering 
03322 56 35 
niklas.vernholt@elastocon.se

Marini Norrman 
Ekonomi & Administration  
03322 56 46 
marini.norrman@elastocon.se

Andréas Svensson  
Konstruktion & Support 
03322 56 34 
andreas.svensson@elastocon.se

Andreas Lindqvist 
Produktion & Service 
03322 56 41 
andreas.lindqvist@elastocon.se

Du kan även nå oss via vår allmänna e-postadress info@elastocon.se

Elastocon Mätcentrum erbjuder 
nu bättre kapacitet och precision i 
längd kalibreringen med Labconcept 
Nano – den senaste generationens 
längd mätbänk.

Labconcept Nano tillverkas av 
Trimos i Schweiz för högsta kvalitet, 
vilket garanterar optimala mätresultat. 
Samma typ av längdmätbänk används 
på flera internationella riksmätplatser, 
bland annat i Sverige.

Instrumentet kan utföra alla typer av 

längdmätningar som kräver ultrahög 
precision och är en perfekt lösning för 
att verifiera och kalibrera alla typer av 
längdnormaler som cylindriska tolkar 
och ringar, gängtolkar och gängring
ar, mättrådar och måttpinnar, samt 
kontrollmått. Verifieringen av inre och 
yttre positioner är en helt automatise
rad process med tre motoriserade axlar 
XYZ tillsammans med användning av 
program från Trimos.

Mätområdet är upp till 600 mm med 

0,000001 mm upplösning. Max tillåtet 
fel är 0,07 + L (mm)/2000 μm och 
repeterbarheten (2s) är 0,03 μm.

Kontakta Elastocon Mätcentrum på 
info@kalibrera.se för mer information 
eller offert. På www.kalibrera.se kan 
du läsa mer om vår kalibreringsverk
samhet.

Under hösten 2017 har Elastocon utökat 
personalstyrkan med ytterligare tre personer.

Senaste generationens längdmätbänk

Nyanställda

Caroline Blomqvist och Erik Stenström 
är två av medarbetarna på Elastocon 
Mätcentrums kalibreringslaboratorium.

Erik Stenström jobbar 
främst med längd-
kalibrering i Elastocon 
Mätcentrums kalibrerings -
laboratorium.

Vili Kost jobbar halvtid 
med försäljning i 
ElastoconsbifirmaRakom.
Resterande tid är han 
tekniker i produktionen.

Ingrid Johansson 
jobbar med ekonomi och 
administration.

Seminarium om 
väderprovning
Introduction to Weathering and 
Light Stability – grunderna för 
vädersimulering och ljus härdighet. 
Tid: Onsdag 13 juni, kl. 9:00–17:00

Föreläsare: Robin Evans,  
Q-Lab Europe

Plats: Hotel Marienlyst, Danmark

Avgift: 950:- DKK/1 350 SEK per 
person 
Läs mer i bifogat lösblad  
eller på www.elastocon.se


