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ELCOMETER 1O1, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 

13O, 223 - Felület-előkészítés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szükséglet 
A felület megfelelő és 

hatékony előkészítése a 

bevonat felhordása előtt, 

alapvető. A legfontosabb 

tényező a felület tisztasága 

és érdessége, vagy profilja. 

Mindkét tényező 

befolyásolja a bevonat 

tapadását a felülethez. 

 

Nem elegendő, vagy nem 

megfelelő felülettisztítás 

gyakran vezet a bevonat idő 

előtti meghibásodásához. 

Jóllehet a felület túlzott 

előkészítése idő és pénz 

pocsékolás! Ezért nagyon 

fontos a felület tisztaságának 

és profiljának megállapítása , 

vagy mérése. 

 

 

Tisztasági szabványok 
A felületi szennyezések 

tartalmaznak rozsdát, piszkot, 

revét, és régi bevonatot. A 

tisztítási eljárások lehetnek 

levegős és vízsugaras 

tisztítások, használhatnak 

különféle koptató közeget, kézi 

és gépi szerszámokat. 

Számos szabványt fejlesztettek 

ki, annak érdekében, hogy 

szóban, vagy képpel, vagy 

mindkettővel leírják a felület 

tisztítás után elvárt 

megjelenését. Összehasonlítva a 

szabványt az aktuális felület 

megjelenésével, lehetővé válik 

a tisztítás optimális szintjének 

elérése. Kiegészítésként vannak 

olyan készülékek, amelyek 

speciális értékeket mérnek, mint 

a só szennyezés.                           

 

Érdességmérés 
A felületi profil, vagy érdesség 

vizsgálatára mind 

összehasonlító, mind mérési 

technikákat használunk. 

 

A profil összehasonlítók 

vizuális, vagy tapintható 

indikátorai a felületi érdesség 

különböző szintjeinek. 

 

A profilmérő műszerek a 

"csúcstól a völgyig" magasság 

közvetlen mérésére szolgálnak, 

lehetővé téve ezzel a profilok 

összehasonlíthatóságát. 

 

Egy habszalagot nyomva a 

felületre lehetővé válik a profil 

folytonos rögzítése. A szalag 

aztán mérhető a "csúcstól a 

völgyig" magasságok révén.  
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ELCOMÉTER 223 Digitális felületi profil mérő műszer 
 

Tulajdonságok 
Az ELCOMÉTER 223 digitális felületi profil 

mérő műszer a felületi profil "csúcstól a 

völgyig" magasságát méri. A mérések 

sorozatának átlaga jelzi az érdességet és 

lehetővé teszi a felületek összehasonlítását. Az 

ELCOMÉTER 223 elemmel működik. 

 

Az RS 232-es kimenet a leolvasott értékek PC-

re történő átvitelére szolgál. 

 

Metrikus és angolszász mérés is lehetséges 

ugyanazzal a készülékkel. 

 

Az ASTM D 4417 B* eljárásának megfelelően 

használható 

 

ELCOMÉTER 123 felületi profil mérő műszer 
 

Tulajdonságok 

Az ELCOMÉTER 123 felületi profil mérő 

műszer analóg megfelelője az ELCOMÉTER 

223-as -nak, csak nincs adat kimenete. 
 

 Egyszerű és olcsó 
 

 Metrikus és angolszász verziója is létezik 
 

 Az ASTM D 4417 B* eljárásának  

            megfelelően használható 
 

* Az ASTM D 4417 B eljárás 10 olyan mérés 

elvégzését igényli, amely a felületet jellemző 

helyek megállapodott sorozatára kerül 

átszámításra. A készüléket mérés előtt egy 

üveglapon kell beállítani nullára. Mind az 

ELCOMÉTER 223, mind az ELCOMÉTER 

123 használható ily módon. 

Műszaki adatok 
      ELCOMÉTER 123    ELCOMÉTER 223 

Méréstartomány:   0 - 1000 μm     0 - 1000 μm  

 

Skála felbontás:    2 μm      1 μm 

 

Méretek:     105 x 55 x 25 mm    115 x 60 x 55 mm 

 

Súly.      235 g      265 g 

 

Erőforrás:     Nem szükséges    3 V lítium CR2032 

Kalibrációs bizonylat:   Igen      Igen 
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ELCOMÉTER 125, 127 és 129 felület-összehasonlítók 
 

Leírás 
Az összehasonlítók a felületi érdesség 

megbecslését teszik lehetővé, mind tapintás, mind 

szemrevételezés révén. Ezek fel vannak osztva 

szelvényekre, amelyeken a felületi érdesség 

különböző és jól meghatározott. Az 

összehasonlítók rendelkezésre állnak mind homok 

(éles szemcséjű), mind sörét (sima, lekerekített 

szemcséjű) verzióban. Az alábbiak mindegyike 

használható az ASTM D 4417 A*  eljárása 

szerint. Amennyiben másként nem határozzák 

meg, úgy a specifikált érdességi értékek a 

"csúcstól a völgyig" magasságon alapulnak, vagy 

a "csúcstól a völgyig" magasságok sorozatának 

átlagán.   

 

 Az ELCOMÉTER 125 az egyedüli 

összehasonlító, amely megfelel az ISO 8503 

szabvány 1-es és 2-es részének. A homok verzió 

25, 60, 100, és 150 mikronnak megfelelő 

szelvényekre van felosztva, míg a sörét verzió 25, 

40, 70, és 100 mikronnak megfelelő 

szelvényekre. A szabvány csak metrikus 

egységekben specifikálja az érdességet. 

 

 

 Az ELCOMÉTER 127 Keane-Tator felületi profil összehasonlító öt különböző érdességi fokozattal 

rendelkezik. 0,5, 1, 2, 3, és 4 mils, csak angolszász mértékegységekben. 

 

 Az ELCOMÉTER 129 Rubert felületi profil összehasonlító hat különböző érdességi átlagokat 

tartalmaz, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, és 12,5 mikron értékben. Az érdesség osztályokban és csoportokban 

is fel van tüntetve. 

 

 Az ELCOMÉTER 129 Rugotest felületi profil összehasonlító (RUG 3) tartalmaz homok és sörét 

verziót is, ugyanabban a blokkban. Az összehasonlító hat különböző érdességi fokozatra van 

felosztva, N6, N7, N8, N9, N10 és N11 (ezek megfelelnek 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5 és 25 mikron 

érdességi átlagoknak). 

 

 

*Az ASTM D 4417-es A eljárás megköveteli, hogy a megfelelő összehasonlítót nagyítással vagy 

anélkül, vagy tapintás révén meg lehessen különböztetni, vagy össze lehessen hasonlítani. A legközelebbi 

közelítés az aktuális felülethez adja az érdességet. Az összehasonlításnak a terület egy megállapított 

sorozatára kell vonatkoznia, amely jellemzi a felületet.. Valamennyi fenti összehasonlító használható ily 

módon. 
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ELCOMÉTER 1O1 45-ös skálájú érdesség-mérő műszer 
 

Leírás 
 

Az ELCOMÉTER 101-es 45-ös skálájú érdesség-

mérő közelítő értéket ad az érdességre vas és acél 

felületen. A skálája jelzi a felület megfelelőségét 

festéshez, fém bevonat szórásához, és kemény fém 

felhordáshoz. 

 

 

 

 

 

 

ELCOMÉTER 122 Testex szalag és 124 vastagságmérő 
 

Tulajdonságok 

Az ELCOMÉTER 122 Testex szalag egy 

összenyomhatatlan alapon lévő képlékeny massza. 

A képlékeny oldalával rányomjuk a felületre, abba 

beledörzsölve, s így egy maradandó felületi profil mintát 

kapunk. 
 

   Olcsó, könnyű és gyors használat 
 

   Maradandó lenyomat a felületi profilról 
 

   Használható az ASTM D 4417-es C* eljárás,    

valamint a NACE RPO287-95 szerint. 
 

Az ELCOMÉTER 124 vastagságmérő mindenféle 

anyag felületi mélységét képes mérni, amely mindkét 

oldalról hozzáférhető, mint amilyen az ELCOMÉTER 

Testex szalag 
 

Méri a "csúcstól a völgyig" magasságát a felületi 

profilnak, amit az ELCOMÉTER 122 Testex szalag 

rögzít. 
 

* Az ASTM D 4417-es C, valamint a NACE RPO287-95 eljárás azt igényli, hogy egy megfelelő 

szalagot rádörzsöljünk a felületre. A szalag vastagsága, miután a kemény rész vastagságát levontuk, adja 

a felület "csúcstól a völgyig" magasságát. A méréseknek a terület egy megállapított sorozatára kell 

vonatkoznia, amely jellemzi a felületet. Az ELCOMÉTER 122 és az ELCOMÉTER 124 használható 

ily módon. 
 

Műszaki adatok 
   ELCOMÉTER 122 durva  ELCOMÉTER 122 X-durva  ELCOMÉTER 124  

M.tartomány:  0 - 50 μm   37 - 140 μm   0 - 1000 μm 

Skála felbontás: Nem alkalmazható  Nem alkalmazható   2 μm 

Méretek:  19x54 mm vizsgálati terület  19x54 mm vizsgálati terület   105x110 x21 mm 

Súly:   minimális   minimális    240 g 

A mérések száma: 50/tekercs   50/tekercs   Nem alkalmazható 

Kalibrációs bizonylat: Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Igen 
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ELCOMÉTER 119 csőfal-bemaródás mérő 

        Leírás 
 

Az ELCOMÉTER 119 csőfal-bemaródás mérő a 

bemaródások, kráterek mérése révén segíti a 

karbantartási és korróziós ellenőrzéseket.  

        A mérő mutatja az aktuális falvastagsághoz  

        hasonlítva.  

 

 

 

 

ELCOMÉTER 13O SCM 4OO sószennyezés mérő 
 

Tulajdonságok 

A felületen lévő oldható sókat egy desztillált vízzel 

átitatott speciális szűrőpapír abszorbeálja. Az SCM 400 

méri a papír ellenállását, majd kalkulálja és kijelzi a 

sótartalmat μg/cm
2
-ben.  

 

 Alkalmas alakzat, orientáció, fedetlen és fedett  

felületekre, akár fémes, akár nem fémesek azok. 
 

 Gyors, egyszerű használni, elemmel működik,  

 hordozható 
 

 Megerősíti a festendő felület tisztaságának  

megfelelősségét, elősegítve a bevonat idő előtti  

meghibásodásának megelőzését 
 

 Mutatja a sólerakódást a felület igénybevételi  

 helyein, amelyek kezelhetők annak érdekében,  

 hogy a bevonat élettartamát megnöveljük. 
 

Alkalmazás 
 Tengeri és partközeli környezetben és olyan egyéb területeken, ahol atmoszférikus, vagy  

 ipari só lerakódhat 

 Bevonatolás előtti vizsgálatoknál és karbantartási ellenőrzéseknél 
 

 Üzemi készülékeknél, és egyéb dolgoknál, ahol a só jelenléte kapcsolatban van az üzemi  

folyamattal 
 

Műszaki adatok 
Mérési tartomány:  0,1 - 20 μg   Vizsgálati idő:  2 perc 

Felbontás:   0,1 μg/cm
2 

   Minta méret:   11 cm  

Pontosság:   + 1%    Súly:    1,5 kg 

Üzemi tartomány:  5 - 40
 o
C, < 80% rpt  Méretek(csak készülék): 

Erőforrás:   9 V elem, 6LR61   200 x 190 x 60 mm 

Szállítási terjedelem: ELCOMÉTER 130 SCM 400, 100 x nagytisztaságú mintavevő papír, 20 x  

                                     PVC tasak, 3 x 2 ml fecskendő, tartalék elem, műanyag csipesz, 8 x mintalemezt  

                                     tartó kosár, védőkesztyű, szövet, kezelési utasítás - mindez alumínium tokban 
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ELCOMÉTER 128 Festékipari felületi szabványok 
 

Leírás 
 Svéd szabvány (ISO 8501, SIS 055900), 

eredeti vizuális szabvány. Bemutatja a rozsdás 

acél négy különböző szintjének tisztasági 

fokozatait, úgymint szemcseszórással, kézzel, 

gépi szerszámmal és lánggal történt tisztítás. 

 Az ASTM 2200 A eljárása rögzíti. 
 

 Brit szabvány, BS 7079:A1 rész, ami az ISO 

8501-ből és a tisztítás kiegészítéséből áll, amely 

6 alternatívát tartalmaz a kvarc homokra, amely 

használata Nagy-Britániában tilos. 
 

 SSPC (Acélszerkezetek Festési Tanácsa) VIS 1-

89 egy hasonló mint a svéd, vagy brit 

szabványok, de a végső kívánt megjelenésről 

készült képek összhangban vannak az USA-beli 

szabványok írott meghatározásaival. A VIS 1-

89 tartalmaz képeket a tisztított felületekről, 

amelyeket fém és nem fém koptató közegek 

felhasználásával állítottak elő. Az ASTM 2200 

B eljárása rögzíti. 
 

 SSPC VIS-3 44 fényképet tartalmaz, kiegészítendő az írott SSPC előírásokat a kézi és gépi 

tisztításhoz. 

 

Cikkszámok és megnevezések 
 

A101A-45A      101 45-ös skála, érdességmérő E223----2   Digitális felüeti profil mérő 

E119----  Csőfal-bemaródás mérő  E123A--M  Felületi profil mérő - metrikus 

E122---B  Testex szalag - durva   T22312213 223 Opto-tűs printer zsinór 

E122---C  Testex szalag -X durva  E125---1     ISO felületi összehasonlító - szemcse 

E124---3M Testex vastagságmérő - metrikus E125---2     ISO felületi összehasonlító - sörét 

E128---1  Svéd rozsdásodási szabvány  E127---1     Keane-Tator felületi összehasonlító -  

   (ISO 85O1)                                                            nagyító 

E128---2  Brit szabvány BS7O79: A1 rész E127---2     Keane-Tator felületi összehasonlító - 

                                                                                                          homok 

E128---3  SSPC VIS 1-89 szemcseszórásos E127---3     Keane-Tator felületi összehasonlító - 

                            tisztítás                                                                 szemcse 

E128---4  Bs7O79: A1 rész: 1-es kiegészítés E127---4     Keane-Tator felületi összehasonlító - 

                                                                                                          sörét 

E128---5  SSPC VIS 3 kézi és gépi tisztítás E129---1     Rubert felületi összehasonlító - 

                                                                                                          szemcse 

E13O---1 SCM 4OO sósznnyezés mérő E129---2     Rubert felületi összehasonlító - 

                                                                                                          sörét 

                                                                                       E129---3    Rugotest felületi összehasonlító 

                                                                                                          (RUG 3) 

 


