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FISCHER – Măsurători simple 
INDUSTRIA AUTOMOTIVE

Asigurarea calității finisajelor funcționale și decorative în construcția de 
autovehicule necesită testarea preciziei 
proprietăților materialelor. Limitele de toleranță strânse ale grosimii stratului de 
acoperire, varietatea gamei de materiale substrat 
accesibile plasează cerințe ridicate asupra instrument

 

STRATURILE DE LAC DIN INDUSTRIA AUTOMOBILELOR

Finisajele de lacuri auto protejează caroseria vehiculului împotriva efectelor, 
temperatură, umiditate sau sare, satisfăcând, de asemenea
proprietățile mecanice ale finisajului sunt decisive pentru funcționarea lor. FISCHER oferă o varietate de 
dispozitive de măsurare pentru controlul calită
determinați cu certitudine duritatea suprafe
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ăsurători simple și rapide 
INDUSTRIA AUTOMOTIVE 

ții finisajelor funcționale și decorative în construcția de 
autovehicule necesită testarea preciziei grosimii stratului de acoperire 

ților materialelor. Limitele de toleranță strânse ale grosimii stratului de 
acoperire, varietatea gamei de materiale substrat și pozițiile de măsurare greu 

țe ridicate asupra instrumentelor de măsurare. 

STRATURILE DE LAC DIN INDUSTRIA AUTOMOBILELOR 

Finisajele de lacuri auto protejează caroseria vehiculului împotriva efectelor, 
temperatură, umiditate sau sare, satisfăcând, de asemenea și cerințele decorative.

țile mecanice ale finisajului sunt decisive pentru funcționarea lor. FISCHER oferă o varietate de 
dispozitive de măsurare pentru controlul calității finisajelor de lac, permițându

dine duritatea suprafeței și rezistența la zgârieturi. 

 

ții finisajelor funcționale și decorative în construcția de 
grosimii stratului de acoperire și a 

ților materialelor. Limitele de toleranță strânse ale grosimii stratului de 
și pozițiile de măsurare greu 

Finisajele de lacuri auto protejează caroseria vehiculului împotriva efectelor, cum ar fi variațiile de 
țele decorative. Grosimile de acoperire și 

țile mecanice ale finisajului sunt decisive pentru funcționarea lor. FISCHER oferă o varietate de 
ții finisajelor de lac, permițându-vă, de exemplu, să 
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NOTĂ DE APLICAȚIE 

Caracterizarea mecanică a acoperirilor de lac în industria automotive 

În industria automotive acoperirile de vopsea sunt folosite pentru 
protecția autovehiculelor împotriva coroziunii și deteriorării externe. Aceste 
lacuri sunt expuse la influențe de mediu cum ar fi fluctuațiile extreme ale 
temperaturii sau umiditatea și sarea. În plus, acoperirile auto trebuie să 
prezinte o anumită duritate pentru a le face rezistente la așchii de piatră și la 
zgârieturi, de exemplu în spălătoriile auto. Acest lucru necesită echilibrul 
corect între duritate și elasticitate. 

Acoperirea de vopsea de pe autovehicule trebuie să îndeplinească 
diferite funcții, drept pentru care trebuie să aibă anumite proprietăți. O diferențiere și determinare rapidă a 
proprietăților acestor acoperiri este posibilă prin obținerea parametrilor caracteristici din testul de amprentare 
instrumentată: 

Duritatea Martens (HM) este valoare ce specifică proprietățile plastice și elastice ale stratului de 
vopsea. Duritatea la înconvoire (HIT) consideră numai partea plastică a deformării materialului. Parametrii de 
duritate oferă concluzii privind îmbătrânirea, întărirea, reticularea, fragilizarea prin radiație UV, modificarea 
durității prin influențele temperaturii și gradului de polimerizare a lacului. 

 

Unul dintre cele mai importante avantaje ale testului de amprentare instrumentată este determinarea 
proprietăților elastice. Astfel, se pot determina valorile parametrilor precum modulul de indentare (EIT), 
recuperarea elastică (hIT) și fluajul la sarcină minimă (CIT 2). Parametrii descriși mai sus permit concluzii 
diferite privind proprietățile vâsco-elastice ale lacurilor. Acestea, la rândul lor, prezintă vulnerabilitatea 
lacului impotriva influențelor meteorologice, susceptibilitatea la căderi/lovire cu pietre, abilitatea de a se 
vindeca în caz de zgârieturi și comportamentul de reflow. 
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Graficul de duritate Martens și parametrii de măsurare plastic și elastic pentru vopsele de reparații auto K2; 
A este o mostră moale iar B este una tare 

Utilizarea echipamentul FISCHERSCOPE® HM2000 face determinarea caracteristicilor materialelor cum ar 
fi: duritatea suprafeței, modulul de elasticitate, comportamentul de „regenerare” în cazul zgârieturilor, simplă 
și ușoră. În acest mod, mai mulți parametri de proces chimic pot fi determinate rapid în timpul fabricării sau 
întăririi stratului de vopsea auto. 


