
 

  
 

PTH EUROTOM Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 1 kl. II, 02-796 Warszawa  tel.: 
(022) 648-15-73, 606 266 867 www.eurotom.pl, skype: karolina_eurotom, e-mail: eurotom@eurotom.pl 

 

  

wave-scan dual  

   

Pomiar „skórki pomarańczowej” i DOI na 
powłokach o wysokim i średnim połysku   
  
Kontrola powłoki lakierowej nie musi już ograniczać się do pomiaru 

na ostatniej powłoce. Strukturomierz pozwala na skan profilu 

optycznego powierzchni lakierowej za pomocą promienia 

laserowego; dodatkowa dioda LED o wysokiej energii emisji, 

pracująca w podczerwieni, umożliwia pomiar spektrum 

strukturalnego w zakresie 0.1 – 30 mm na powierzchniach o 

średnim połysku. Pomiar nieostrości (dullness) dokonywany jest 

najnowocześniejszą kamerą CCD. Dostarcza on informacji o 

własnościach zwierciadlanych powłoki lakierowej przy odtwarzaniu 

kształtów geometrycznych w obrazie odbitym, gdzie decydującą 

rolę grają mikrostruktury powłoki o rozmiarach poniżej 0.1 mm.  

  

Proces lakierowania można teraz kontrolować 
na etapach pośrednich  
  
Pomiar po każdym nałożeniu kolejnej warstwy dostarcza bieżącej 
informacji o stanie i aktualnej strukturze nałożonych powłok. Wave-
scan dual umożliwia wgląd w proces malowania i zapewnia 
kontrolę ewentualnych problemów. 

Przykład: badanie wpływu jakości stali 
karoseryjnej na ostateczny wygląd powłoki 
lakierowej  

  
Krok 1.: kontrola struktury po nałożeniu powłoki 

elektroforetycznej (E-coat)  

Warstwa elektroforetyczna została nałożona na stal 
szorstką i gładką. Wpływ podwyższonej szorstkości stali na 
wygląd powłoki widać w podwyższonych wartościach Wb i 
Wc.  
   

Krok 2.: kontrola po nałożeniu powłoki 

elektroforetycznej warstwy bazowej (primer)  

Różnica szorstkości jest nadal wyraźnie widoczna w 

podwyższonych wartościach Wb i Wc. Ten typ bazy 

(primer) nie był w stanie zamaskować całkowicie wpływu 

charakteru podłoża.  

  
Krok   3.: kontrola po nałożeniu warstwy wierzchniej 
(top-coat)  
Efekt końcowy wskazuje na wyższe wartości SW (short 
wave) na próbce o podłożu stalowym szorstkim. 
Wymalowanie na podłożu gładkim wyda się bardziej 
połyskliwe.   

  
wave-scan dual  -  narzędzie diagnostyczne do optymalizacji i 

rozwiązywania problemów powłok lakierowych; teraz 

specyfikacje mogą opisywać etapy po każdej kolejnej 

nałożonej powłoce.  
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Obiektywne i rzetelne dane pomiarowe  

  

• Wysoka korelacja z odczytami wave-scan DOI z powłok o 

wysokim połysku. 

• Wysoka korelacja z odczytami z mechanicznych 

profilometrów z powłok o średnim połysku.  

  

  Łatwa obsługa jedną ręką  
  

• pomiary na powierzchniach płaskich i zakrzywionych   

• małe wymiary i waga 

• duży wyświetlacz, proste menu duży wybór skal i 

długości odcinków skanowania  

• pełna statystyka i archiwizacja w wybranych segmentach 

pamięci  

• port USB do transferu danych do PC 

• oprogramowanie smart-chart:    

- pliki organizera dla ID próbek    

- archiwizacja danych za pomocą bazy SQL 

- standardowe raporty kontroli jakości.  
 

 

   

  
  

  

   

  

Zawsze gotowy  

  

Przyrząd zasilany jest z zestawu akumulatorów Li-Ion. 
Stacja dokująca ładuje akumulatory automatycznie i 
transferuje dane pomiarowe do komputera.  

Opcjonalnie, przyrząd może być zasilany również z 3 
standardowych baterii „paluszków” lub baterii ładowalnych, 
wystarczających do wykonania około tysiąca pomiarów.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wybierz tryb 

i dokonaj pomiaru 
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Informacja handlowa  Specyfikacje Techniczne  

Nr kat.  Opis  Zastosowanie  
4840  wave-scan dual  Wysoki i średni połysk  du <65, zakres liniowy  
  Spektrum struktury    

 

 
Zakres dostawy:  
przyrząd wave-scan dual, osłona ochronna, standard 
referencyjny z certyfikatem, oprogramowanie smart-
chart, stacja dokująca i kabel interfejsu, 2 zestawy 
akumulatorów Li-Ion, pojemnik baterii, 3 baterie 
alkaliczne, instrukcja obsługi, walizka.  

  
Minimum hardwarowe:  

System operacyjny Windows 7 SP1 lub 8.1 NET 
Framework 4, Procesor zalecany Core 2 Duo, 2.2 
GHz;i7, 2.5 GHz. Pamięć: 4GB RAM, 8GB – zalecane, 
min. 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym. 
Rozdzielczość monitora 1280x1024 pikseli lub wyższa, 
napęd CD-ROM, dostępne porty szeregowe i 
równoległe.  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du  <0.1 mm  
Wa  0.1 – 0.3 mm  
Wb  0.3  – 1 mm  
Wc  1 – 3 mm  
Wd  3 – 10 mm  
We  10 – 30 mm  

Powtarzalność  
  

du <40: 4% lub > 0.4 du 
>40: 6% lub > 0.6  

Odtwarzalność  
  

du <40: 6% lub > 0.6 du 
>40: 8% lub > 0.8  

Krzywizna obiektu  średnica >500 mm  
Min. wielkość próbki  35 mm x 150 mm  
Długość skanu  5 / 10 / 20 cm  
Rozdzielczość  375 pozycji/cm  
Pamięć  1500 odczytów  
Interfejs   Port USB 
Języki  
  

angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński,  
portugalski, hiszpański  

Źródło światła  dioda laserowa, LED i IR-SLED  
Moc lasera   < 1 mW (laser klasy 2)  
Wymiary  150 x 110 x 55 mm  
Zasilanie  pakiet akumulatorów ładowalnych lub 3 baterie 

alkaliczne AA, ok. 1000 odczytów  
Zakres temperatury  użytkowanie: +10 – 40 °C przechowywanie: 

0 – 60 °C  
Wilgotność względna  do 85% w 35 °C  
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Szkolenie wave-scan dual:  

Firma BYK-Gardner i jej polski partner – firma Eurotom 
Sp. z o.o. oferują Państwu więcej niż przyrząd 
pomiarowy. Przy instalacji wave-scan dual 
proponujemy sesję szkoleniową, która ma dopomóc 
użytkownikowi w opanowaniu prawidłowej obsługi 
przyrządu oraz lepszemu zrozumieniu fizycznego 
znaczenia wartości odczytywanych.  
Jednodniowe szkolenie obejmuje:  

  

1. Teoria „skórki pomarańczowej” i DOI  

- ocena wizualna wobec obiektywnego pomiaru  

- interpretacja wartości pomiarowych; jak użyć  

spektrum struktury do optymalizacji procesu 

lakierowania i doboru materiałów.  

  

2. Szkolenie z obsługi przyrządu i posługiwania 

się oprogramowaniem  

- konstruowanie organizera do rutynowego pomiaru  

- programowanie przyrządu organizerem i pomiary  

- transfer do programu smart-chart i zapis w bazie 

danych do kontroli jakości  

  - analiza danych w standardowym 

raporcie kontroli jakości (QC), np:  

a. porównywanie kolorów, by ocenić, jak 

różne lakiery zachowują się na 

różnych liniach lakierniczych  

b. karty trendu, by ocenić zachowanie 

określonych stref pomiarowych w 

czasie  

c. karty SPC kontroli codziennej 

procesu, karty xR  

d. profile stref - do rozwiązywania 

problemów za pomocą spektrum 

struktury  

e. własne raporty, zaprojektowane przez 

użytkownika.  

  

  

  

  

  

  

  

Informacja handlowa  Akcesoria  

Nr kat.  Opis    
4843  standard referencyjny  z certyfikatem, do kontroli wskazań przyrządu  
4841  stacja dokująca  włącznie z kablem USB, ładowarka 100-240 V auto  
4842  zestaw akumulatorów  Wymienne akumulatory lub automatyczne ładowanie w stacji  
4831  Oprogramowanie smart-chart  oprogramowanie do analizy i dokumentacji wyników  
 

 

 

  

 

Serwis recertyfikacyjny - Eurotom sp z o.o. 


