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Vi kommer att vara där, kommer du?

Elastocon AB
Tvinnargatan 25 
507 30 Brämhult

Tfn: 033-323 39 00  
info@elastocon.se
www.elastocon.se

Provning med precision

Vi är ackrediterade för kalibrering av
Längd – Massa – Temperatur – Kraft –   
Tryck – Hårdhet – Töjning – Hastighet

Ackred. nr 1678
Kalibrering

ISO/IEC 17025

I år är det dags igen. 
Klockan 10 onsdag 
den 16 oktober öppnas 
dörrarna för K 2019. 
Mässan, som går vart 3:e 
år i Düssel dorf, Tyskland, 
drar vanligtvis en massa 
folk från alla olika delar 
av världen, både som 
utställare och besökare. 

Elastocon ställer ut i monter 11G42 i hall 11.  
Vi delar montern med vår distributör i Tyskland, 
Richard Hess MBV GmbH. 

Om du befinner dig på mässan hoppas vi att du 
kommer förbi och hälsar! 

Vi kommer ha med oss exempel på vår prov
beredningsutrustning, relaxationsriggar (inklu
sive den nya trippelriggen för provning enligt 
ISO 6914, läs mer på sidan 3) samt en åldrings
ugn. Men vi pratar naturligtvis gärna om alla 
instrument vi har i vårt sortiment. 

Efter önskemål kommer vi lägga ett lite större 
fokus på olika typer av ugnar man kan ha på lab
bet. Är du osäker på skillnaden mellan en labora
torieugn och en åldringsugn med hög precision 
för polymera material är du välkommen till oss.

Elastocons personal turas om att vara på 
plats. Dock kommer 
lördagen och halva 
söndagen vara utan 
svensk personal i 
montern. 

På mässan hittar 
du även flera av de 
tillverkare vi repre
senterar i Norden: 
Axxicon, Bareiss, 
Brabender, Fontijne, 
Tinius Olsen, QLab 
och Xplore.

Vi ser fram mot att 
träffa dig!

Bilden från K 2016 visar Elastocons del av montern tillsammans med vår 
distributör i Tyskland, Richard Hess MBV GmbH. Precis som tidigare hittar du 
oss även i år i monter 11G42 i hall 11. 

Elastocons kommer att visa provberedningsutrustning, 
relaxationsriggar samt en åldringsugn på K 2019. 
Till vänster manuell stanspress EP 08. I mitten 
relaxationsrigg EB 02 för kompressionsprovning.  
Till höger cellugn EB 19 för precisionsåldring av 
gummi- och plastmaterial under kontrollerade former.
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Den automatiska hårdhets- och 
densitetsmätaren överensstämmer 
med följande standarder: 
• Hårdhet enligt ISO 7619, ISO 868 
och ASTM D2240.
• Densitetsprovning enligt ISO 2781, 
ISO 1183-1 och ASTM D1817. 

Instrumentets kan användas för 
mätning av hårdhet och densitet på 
mjukt gummi samt produkter av 
naturgummi med mera.

Det automatiserade systemet utför 
hårdhetsmätning på upp till 50 prover 
med en digital Shore Adurometer. 

EC 15 är en programvara som hjälper dig att skapa ett 
Arrhenius-diagram, exempelvis efter en relaxations provning. 

Programvaran är mycket användar vänlig och enkel att 
använda, med flera anpassningsmöjligheter.

Du kan exempelvis välja temperatur punkter, värden på grafens 
axlar, ändra färger, jämföra olika material/satser, skriv dina egna 
anteckningar i diagrammet, visa eller dölja aktiveringsenergin.

Kontakta oss gärna för mer information och offert.

Automatisk  
hårdhets- och  
densitetsmätare  
från Bareiss

Program för  
Arrhenius-diagram

Efter hårdhetsmätningen  
fortsätter systemet med  
densitetsmätning. Proverna  
kasseras auto matiskt efter provningen. 

Fördelar
• Vertikal provhållare för upp till 50 st  
 prover i diameter Ø 36–42 / tjocklek  
 6 mm.
• 1 timmes driftstid för 50 st prover.
• Våta och torra operationer hanteras  
 av två separata gripare för att för 
 hindra förorening av efterföljande  
 prover.

• Vätskenivån i densitetsglaset över 
 vakas och regleras direkt.
• Flera sensorer kontrollerar  
 processen.
• Datahantering via Ethernet.

Mer information finns på vår webb-
plats. Kontakta oss för offert.

P R O D U K T N Y H E T E R

Arrhenius-diagram vid 30 %, 40 % och 50 % relaxation.

Manuell laboratorie-
press från Fontijne
LabManual 300 är en manuellt manövrerad 
laboratorie press från Fontijne Presses för upp till 
300 kN. 

Pressen är en kompakt bänkmodell speciellt 
konstruerad för grundläggande pressning och mått
lig användning vid prov tillverkning av gummi och 
plast material. 
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Elastocon har utvecklat en ny 
trippelrigg för spännings relaxation 
i töjning enligt ISO 6914 eller andra 
tekniskt likvärdiga standarder. 

Självklart fungerar riggen lika bra 
för båda provningsmetoderna A och 
B. För provmetod C rekommenderar 
vi en annan lösning då den kräver en 
anpassad dragprovare eller liknande.

• Metod A är en utmärkt  
 provningsmetod framförallt  
 för åldring av gummi där  
 relaxationen korrelerar med  
 förändringen i brottöjning för  
 materialet. 

• Metod B mäter förändringen  
 i modulen/styvheten i materialet. 

• Metod C är som metod B men  
 utförs med hjälp av annan  
 provningsutrustning.

Av namnet förstår du säkert att 
denna lösning möjliggör trippelprov i 
en och samma rigg. Vilket innebär att 
du sparar en hel del plats på labbet. 
Istället för att som traditionellt sett 
använda 3 riggar för ett trippelprov 
kan du nu köra alla 3 prover i samma 
rigg. Den största platsbesparingen 
kommer sig av du behöver färre cell
ugnar för relaxations provning. 

Trots den 3 gånger så stora kapa
citeten i varje rigg får de fort farande 
plats i våra cellugnar för relaxations
provning. 

Som standard monteras en last
cell för krafter upp till 100 N för 
varje prov kropp i riggen. 100 N har 
visat sig vara tillräckligt för de flesta 
kunders töjningsprov och att använda 
en större last cell än nödvändigt för
sämrar nog grann heten. 

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

Trippelrigg för provning 
enligt ISO 6914

Elastocon har tagit fram ett 
hyll ställ för åldrings ugnar, 
ERACK11, som har utdragbara 
hyllplan.

De två nedre hyllorna är 
utdrag bara och passar för cell
åldrings ugnar EB 01II, EB 19 
eller EB 20. På toppen finns en 
fast hylla för åldrings skåp.

Kontakta oss gärna för mer 
information och offert.

Elastocon erbjuder ett nytt prov-
rörs ställ med plats för 15 provrör, för 
vätske provning i värmeskåp.

Rack med 
utdragbara 
hyllplan för 
åldrings -
ugnar, 
ERACK11

Provrörs ställ för 
vätske provning

P R O D U K T N Y H E T E R
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Direktnummer
Martin Spetz   
VD 
033323 39 33  
martin.spetz@elastocon.se

Göran Spetz 
Marknads- & Försäljningsansvarig 
033323 39 31 
goran.spetz@elastocon.se

Ann-Cathrine Magnå 
Marknadsansvarig, Norden 
033323 39 32 
anncathrine.magna@elastocon.se

Anna Anderzén 
Marknadsansvarig, Export 
033323 39 37 
anna.anderzen@elastocon.se

Anastasiia Jakobsson 
Teknisk säljare 
033323 39 38 
anastasiia.jakobsson@elastocon.se

Pertti Steenari 
Teknisk säljare, BYK-Gardner & Q-Lab 
033323 39 48 
pertti.steenari@elastocon.se

Lennart Hermansson 
Försäljning mätdon, Kalibrering 
033323 39 43 
lennart.hermansson@elastocon.se

Jonas Nilsson  
Kalibrering & Kvalitet  
033323 39 36 
jonas.nilsson@elastocon.se

Ann-Christin Johansson 
Laboratorieansvarig kalibrering 
033323 39 39  
annchristin.johansson@elastocon.se

Niklas Vernholt 
Kalibrering 
033323 39 35 
niklas.vernholt@elastocon.se

Marini Norrman 
Ekonomi & Administration  
033323 39 46 
marini.norrman@elastocon.se

Andréas Svensson  
Konstruktion & Support 
033323 39 34 
andreas.svensson@elastocon.se

Andreas Lindqvist 
Produktion & Service 
033323 39 41 
andreas.lindqvist@elastocon.seDu kan även nå oss via vår allmänna e-postadress info@elastocon.se

I mitten av maj i år hade 
jag förmånen att få åka 
till Malta på tjänsteresa. 

Där installerade jag ett 
LTCSsystem hos Trelle
borg Sealing Solutions 
Malta. LTCS står för Low 
temperature compression 
set och det är ett system vi 
tillverkar där man kon
tinuerligt mäter sättning 
i kyla utan att vidröra 
provet eller ta upp provet 
ur frysen. 

Trelleborg Malta har köpt ett system med 3 riggar 
men det är förberett för utbyggnad med ytterligare 
tre riggar. Provningen föreskriver trippelprov och 
med 6 stationer kan man alltså prova två material 
samtidigt. 

Malta är en fantastisk ö som jag verkligen kan 
rekommendera en resa till. Vacker natur, fina gamla 
städer och god mat. 

Ann-Cathrine Magnå 

Installation av cellugn  
för relaxation i USA
Andréas Svensson åkte i 
juli till USA för en installa-
tion av en cellugn EB 17 
för relaxationsprovning 
hos en kund som upp-
graderade sitt befintliga 
relaxationssystem. 

 Cellugn EB 17 har 6 
celler med samma tempe
ratur och kan programm
eras för cyklande temperatur från 40 °C upp till +245 °C. 

LTCS-system med plats 
för 6 riggar.

Installation av LTCS  
på Malta

Under maj–juni hade jag några minst 
sagt intensiva veckor med många 
resor. 

Jag började i Italien (6–10 maj) 
med både installation och kundbesök. 
Därefter följde en resa till USA (13–24 
maj) då jag var på installationer i två 
olika delstater samt ett kundbesök. 

Den 10 juni åkte jag till en tredje 
delstat i USA för ännu en installation 
och kom hem 15 juni.

Tidigt på söndagen den 23 juni åkte 
jag till Tyskland, för en intensiv vecka 
med åtta kund besök tillsammans med 
Petra från vår tyska distributör. 

Under denna period  installera
de jag följande instrument: 

• Relaxation på två ställen

• Relaxation med cyklande  
 temperatur (40 till +200 °C)

• TRprovare

• Kombinerad TRprovare/ 
 Sprödpunkts provare. 

Jag har också några kollegor 
som var snälla och hjälpte mig 
med ett par andra installationer under 
dessa månader. 

Anna Anderzén

Intensiva veckor på resande fot

Kundbesök  
från Polen  
Under augusti hade vi förmånen 
att få välkomna några kunder 
från Polen som var hos Elastocon 
och bland annat provkörde vårt 
system för sättning i kyla (Low 
Temperature Compression Set). 

Arleta Swierkocka,  
Ann-Cathrine Magnå och 

Pawel Nowacki.

För att inte nämna eller 
glömma någon speciell, har jag 
valt att göra ett litet anonymt 
kollage med bilder från några 
av dessa resor. 


