
Ulepszona kontrola w wielu zastosowaniach 

Farby, lakiery, emalie • Polerowane metale • Galwanotechnika • Lakierowanie proszkowe

Przetwórstwo tworzyw • Druk • Dodatki i wypełniacze • Przemysł motoryzacyjny

Bejce i powłoki na drewno • Blachy powlekane • Kompozyty jachtowe

Połyskomierz 20/60°  · 20/60/85°
Miernik DOI
Miernik zmętnienia
Goniofotometr



IQ GLOSS

Rhopoint IQ mierzy parametry jakości powierzchni

POŁYSK

Wartość połysku jest proporcjonalna do ilości światła odbitego od powierzchni pod wybranym kątem.

Geometria: dla uzyskania optymalnej rozdzielczości należy wybrać kąt pomiaru do stopnia połysku próbki.

Mat: 85°. Średni połysk: 60°. Wysoki połysk i polerowany metal: 20°.

Jednostka połysku: GU (Gloss Unit)

Rhopoint IQ to doskonałe rozwinięcie tradycyjnego połyskomierza 

Pomiary dokonane połyskomierzami IQ GLOSS są dokładnie kompatybilne z dotychczas stosowanymi połyskomierzami 

jedno i wielokątowymi.

Modele Dualgloss 20/60° oraz Trigloss 20/60/85° zapewniają maksymalna dokładność i rozdzielczość we wszystkich 

zastosowaniach.

Rhopoint IQ dodatkowo mierzy jakość obrazu odbitego od powierzchni i jest jedynym ręcznym instrumentem mierzącym 

kątowy profil odbicia światła od powierzchni. Standardowe połyskomierze badają tylko ilość odbitego światła i dlatego 

nie są czułe na defekty powierzchni dramatycznie obniżające wizualnie postrzeganą jakość wykończenia powierzchni.

Rhopoint IQ mierzy
Połysk pod kątami 20/60/85°  •  Zmętnienie  •  parametry RIQ, DOI  •  RSPEC  •  Profil goniofotometryczny

niewidoczne dla normalnych połyskomierzy

Przykład polerowanej powłoki bez i z efektem zmętnienia

REFLEKTANCJA SKIEROWANA (RSPEC) 

Szczytowa wartość połysku mierzona w bardzo wąskim kącie.

Zastosowanie: RSPEC jest bardzo wrażliwa nawet na drobne zmiany tekstury 
powierzchni i dlatego doskonale nadaje się do oceny gładkości.

Jednostka RSPEC: GU (Gloss Unit)

ZMĘTNIENIE W ODBICIU

To efekt optyczny spowodowany mikroskopijnymi teksturami powierzchni. Dotyczy głównie powierzchni o wysokim połysku, 
polerowanych metali i metalizowanych luster.

Widoczne objawy: mętność, zamglenie wykończenia powierzchni, zmniejszenie kontrastu odbitego obrazu, 
na powierzchniach o wysokim połysku wokół obrazu punktowych źródeł światła widoczne smugi lub efekt halo.

Możliwe przyczyny: wady dyspersji farby, niekompatybilność surowców, migracja dodatków, jakość nośnika, 
warunki suszenia /utwardzania, wady polerowania, drobne zarysowania, starzenie, utlenianie, zanieczyszczenie powierzchni.

Jednostka zmętnienia: LogHU



Połyskomierz

PROFIL GONIOFOTOMETRYCZNY

Instrument wyświetla wykres rozkładu reflektanci w zakresie kąta odbicia 17-23°. Przebieg krzywej opisuje jak wiązka 
światła oddziałuje z powierzchnią próbki. Wąski pik z maksimum zgodnym z kątem oświetlenia 20° jest charakterystyczny 
dla gładkich powierzchni o wysokim połysku

Różne tekstury i wady powierzchni, zależnie od ich rozmiaru i częstotliwości, można zidentyfikować za pomocą charakterystycznych 
cech profilu goniofotometrycznego. Pełne dane pomiarowe można kopiować do komputera dla dalszej analizy, bez potrzeby instalacji 
dodatkowego oprogramowania.

Najlepsza w swojej klasie dokładność i zgodność z normami
• Certyfikat kalibracji ISO 17025
• Zaawansowany system weryfikacji wzorca gwarantuje bezbłędną kalibrację

JAKOŚĆ OBRAZU ODBITEGO (RIQ)

Podobnie jak DOI, parametr RIQ stosowany jest do oceny efektu skórki pomarańczowej. RIQ jest jednak Nowszą miarą, 
zapewniającą wyższą rozdzielczość i lepszą korelację z wizualną percepcją tekstur powierzchni, zwłaszcza dla powłok o 
najwyższej jakości, takich jak lakiery samochodowe.

Zakres pomiarowy: 0-100 gdzie 100 odpowiada idealnie gładkiej powierzchni.

WYRAZISTOŚĆ OBRAZU (DOI)

Miara jakości odwzorowania obrazu obserwowanego w odbiciu od powierzchni o wysokim połysku.

Symptomy niskiego DOI: efekt skórki pomarańczowej, ślady pędzla, falistość lub widoczne struktury powierzchni, zniekształcenia 
odbitego obrazu.

Przyczyny: problemy podczas powlekania, niewłaściwy strumień lakieru, niewłaściwa lepkość, spływanie powłoki przed 
utwardzeniem, niewłaściwa wielkość lub rozkład wielkości cząstek, zbyt gruba natryskiwana warstwa, niewłaściwy czas między 
nakładaniem kolejnych warstw, niekompatybilność warstw, niewłaściwy czas i temperatura suszenia/utwardzania.

Zakres pomiarowy: 0-100, gdzie 100 odpowiada idealnie gładkiej powierzchni.

Zaburzenie obrazu efektem skórki pomarańczowej 
można mierzyć parametrem DOI lub RIQ

Wyświetlany profil goniofotometryczny charakteryzuje 
kątowy rozkład odbicia światła

Wykresy wyświetlane dla serii pomiarów pomagają w 
wykryciu trendu w kolejnych partiach produkcyjnych
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Specyfikacja Rhopoint IQ 20/60° i Rhopoint IQ 20/60/85°

SPECYFIKACJA INSTRUMENTU

Wyświetlacz LCD, kolorowy, podświetlany (regulowana jasność), o wysokiej rozdzielczości

Konstrukcja Całkowicie aluminiowa – obudowa, układ optyczny, uchwyt kalibracyjny; magnetyczne mocowanie uchwytu kalibracyjnego z detektorem pozycji

Analiza statystyczna Max, Min, średnia, odchylenie standardowe; dla wszystkich mierzonych parametrów

Analiza graficzna Wykresy trendu dla wartości połysku i RIQ

Zasilanie Akumulator / USB / zasilacz

Akumulator Wewnętrzny, litowo-jonowy; po naładowaniu >17 h działania lub >20 tys pomiarów

Czas ładowania USB 4,5 h; zasilacz 2,5 h

Pamięć 8 MB –> 999 pomiarów; samodzielnie definiowane grupowanie

Transfer danych Bluetooth; kompatybilność z PC i MAC; USB 

Wymiary i ciężar 65 x 140 x 50mm (Wys. x Szer. x Głęb.); 790g

Języki menu Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński, japoński

SPECYFIKACJA POMIARU RSPEC

Zakres kąta pomiaru 20° +/-  ~0,1°

Zakres pomiarowy 0-2000 GU

SPECYFIKACJA POMIARU ZMĘTNIENIA

Zakres kąta pomiaru 
reflektancji

17-19°, 21-23°; jednostki przełączane 
Haze Units (HU) i Log Haze Units (LogHU)

Rozdzielczość 0,1 HU

Powtarzalność 0,2 HU

Odtwarzalność 1,5 HU

Normy ASTM E430, ISO 13803

SPECYFIKACJA POMIARU RIQ

Zakres pomiarowy 0-100

Rozdzielczość 0,1

Powtarzalność 0,2

Odtwarzalność 0,5

SPECYFIKACJA POMIARU GONIOFOTOMETRYCZNEGO

Zakres pomiarowy 12,75 -27,25°, podawane 14-26°

Rozdzielczość kątowa Około 0,02832°

Rozdzielczość 0,1 GU

SPECYFIKACJA POMIARU DOI

Zakres pomiarowy 0-100

Rozdzielczość 0,1

Powtarzalność 0,2

Odtwarzalność 0,5

Normy ASTM D5767

WZORZEC KALIBRACJI POŁYSKU

Certyfikacja
Brytyjskie laboratorium z certyfikatem ISO 17025, 
zgodne z BAM

Dokładność 0,4 GU

Konica Minolta Sensing Europe B.V. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Rhopiont Instruments Ltd.

SPECYFIKACJA POMIARU POŁYSKU

Kąt pomiaru 20°
Podwyższona dokładność i rozdzielczość pomiaru powłok o wysokim połysku i polerowanych metali 
(Zalecane stosowanie gdy połysk mierzony pod kątem 60° ma wartość powyżej 70 GU)

Kąt pomiaru 60° Uniwersalny kąt pomiaru – dla wszystkich stopni połysku

Kąt pomiaru 85°
Podwyższona dokładność i rozdzielczość pomiaru powłok matowych i  o niskim połysku 
(Zalecane stosowanie gdy połysk mierzony pod kątem 60° ma wartość poniżej 10 GU)     (tylko dla modelu Rhopoint IQ 20/60/85°)

Zakres pomiarowy 20º: 0-2000GU  /  60º: 0-1000GU  /  85º: 0-199 GU

Rozdzielczość 0,1 GU

Normy ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS 8741  (Spełnione dla kątów 60° i 85°/  Potwierdzona zgodność wyników dla kąta 20°)
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