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Pomiar typu Duplex Lakier/Zn/Fe na blachach dachowych firmy
BUDMAT®
Blachy dachowe narażone są na bardzo trudne warunki
atmosferyczne przez okres wielu lat. By zapobiec korozji i
zagwarantować długowieczność powłoki nanoszone na
stal muszą być najwyższej jakości. Typowa struktura
zabezpieczająca blachy składa się z trzech warstw
lakierniczych na podstawowej powłoce cynkowej.

Rys. 1: Wielowarstwowy układ powłok blachy dachowej : stalowy rdzeń
(zielony), powłoka cynkowa (jasno-niebieski), warstwa ochronna (granatowy)
oraz dwie warstwy lakieru (żółty i czerwony).

Norma PN-EN 508 – 1.2010 definiuje minimalną
wymaganą ilość cynku jako 275g/m2 w przypadku pokryć
dachowych. Na warstwie galwanicznej znajduje się szereg
powłok lakierniczych, wpływających ostateczną odporność
blachy na zarysowanie.

producenta firmę BUDMAT®, mają trzydziestoletnią
gwarancję.
Cechą charakterystyczną tego typu poszyć, jest ich
zwiększona odporność na ścieranie, na które dach często
jest narażony, np. w wyniku osuwania się śniegu lub w
trakcie montażu. Warstwa powierzchniowa zawiera
struktury polimerowo-ceramiczne zabezpieczające
powierzchnię przed zadrapaniami.
W trakcie procesu produkcyjnego pokryte blachy mierzone
są z wykorzystaniem urządzenia PHASSCOPE® PMP10
DUPLEX. Urządzenie to wykorzystuje dwie różne metody
elektromagnetyczne do określenia grubości powłok
lakierniczych i cynkowej w pojedynczym pomiarze.
Następnie wyświetla z osobna poszczególne grubości.
Metoda indukcji magnetycznej wykorzystywana jest do
pomiaru sumy wszystkich powłok (w tym również cynku)
na blasze stalowej, w czasie gdy fazo-czuła metoda
prądów wirowych jest odpowiedzialna za bezstykowy
pomiar grubości samej powłoki cynkowej. Grubość powłok
lakierniczych obliczana jest jako różnica pomiędzy tymi
dwoma pomiarami.

Typowe blachy dachowe pokryte matowym lub
błyszczącym poliestrem mają wewnętrzne powłoki
lakiernicze o grubości zawierającej się pomiędzy 27-38µm.
Określa się je jako powłoki cienko-warstwowe ich
gwarantowana wytrzymałość wynosi zwykle 10 lat.
Najlepsze dostępne na rynku blachy posiadają grubą
wewnętrzną powłokę lakierniczą ok. 50µm. Jej
zastosowanie znacznie zwiększa odporność blachy na
korozję i uszkodzenia mechaniczne. Te wysokiej jakości
produkty, dostarczane między innymi przez polskiego

Rys. 1 Zasada działania pomiaru DUPLEX

Ponieważ PHASCOPE® PMP10 DUPLEX został zaprojektowany jako urządzenie przenośne, możliwe są również pomiary w terenie, na zakładanych dachach.

Rys. 3 Tłoczenie blach na zimno.

Pomiary typu duplex wykonywane są dla każdej partii i
automatycznie zapamiętywane na komputerze – kompleksowe podejście do zapewnienia jakości. Każda dostawa
opatrzona jest certyfikatem jakości.

Rys. 5: PHASCOPE® PMP10 DUPLEX

Rys. 4: Produkt finalny: Blachy dachowe o zapewnionej jakości.

30 lat gwarancji, na stalowe pokrycia dachowe mogą
zapewnić jedynie producenci stosujący nowoczesne
technologie i zaawansowane systemy kontroli jakości. To
jednak wymaga ciągłego monitoringu grubości powłok
cynkowych i lakierniczych na blachach. Dzięki możliwości
wykonywania pomiarów duplex na różnych typach powłok, PHASCOPE® PMP10 DUPLEX jest idealnie przystosowany do tego typu zadań. Jeśli są państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z
firmą ITA – www.ita-polska.com.pl
Nota aplikacyjna przygotowana we współpracy z firmą
BUDMAT – jednym z wiodących producentów blach
dachowych, systemów rynnowych i profili budowlanych.
www.budmat.pl
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