
LectroPol-5
Equipamento automático 
e microprocessado para 

polimento eletrolítico 
e ataque eletrolítico de 

amostras metalográficas

-  Função de varredura para 
fácil determinação dos 
parâmetros

-  Características de 
segurança embutidas

-  Base de dados com 
métodos para vários 
materiais

-  Tempos de polimento 
curtos e máxima 
reprodutibilidade



Função de varredura para fácil 
determinação dos parâmetros
A LectroPol-5 é equipada com uma 
função única de varredura (scanning 
function). A amostra é colocada na 
mesa de polimento e uma faixa de 
tensão pré-definida é varrida para 
determinar a curva de densidade de 
corrente.  
Esta curva é usada para definir a 
tensão correta para polimento e para 
ataque.

Base de dados com métodos para 
vários materiais
Dez métodos para polimento/ataque 
de vários materiais estão incluídos na 
LectroPol-5. Uma gama completa de 
materiais podem então ser prepara-
dos imediatamente, sem tentativas 
demoradas. Estes métodos podem 
também ser usados como ponto de 
partida para o desenvolvimento de 
métodos para outros materiais. 
Vinte métodos definidos pelo usuário 
também podem ser salvos na base de 
dados da LectroPol-5.

Tempos de polimento curtos e 
reprodutibilidade máxima
O controle por microprocessador e as 
funções do banco de dados resultam 
sempre na utilização dos mesmos 
parâmetros. A LectroPol-5 combina 
tempo curto de preparação e alta 
reprodutibilidade e portanto é a es-
colha ideal para requisitos rápidos de 
controle da qualidade. A LectroPol-5 
consiste em duas unidades separa-
das, a unidade de controle e a unidade 
de polimento.

A unidade de controle
Tanto a fonte de energia quanto as 
funções de programação e monitora-
mento são incorporadas na unidade 
de controle. A unidade é operada pelo 
controle sensível ao toque e todos 
os parâmetros são apresentados em 
um visor retroiluminado. Ao se pres-
sionar o botão Start, o visor muda, 
e os processos que seguem podem 

ser monitorados. Parâmetros como 
corrente, temperatura do eletrólito e 
tempo decorrido de polimento/ataque 
são mostrados. Tanto os parâmetros 
antes do início quanto os valores reais 
fornecem uma excepcional quantidade 
de informações prontamente  
utilizáveis. Desvios de um processo 
para o seguinte podem ser detectados 
de forma direta, e medidas necessári-
as podem ser tomadas.  
Trocas necessárias de eletrólito po-
dem ser detectadas antes que mudan-
ças no resultado do polimento sejam 
notadas.

A unidade de polimento
O projeto como uma unidade sepa-
rada torna possível posicionar a uni-
dade de polimento longe da unidade 
de controle. Se necessário a unidade 
de polimento pode ser colocada em 
uma capela com exaustão enquanto 
a unidade de controle é colocada do 
lado de fora. Com uma chave adi-
cional de início e parada o processo 
pode também ser iniciado diretamente 
na unidade de polimento. O eletrólito 
é estocado em recipientes de eletrólito 
facilmente intercambiáveis e são in-
seridos na unidade de polimento. 

A bomba, acionada como um agitador 
magnético, e as serpentinas de refri-
geração são inseridas no recipiente. 
Na mesa de polimento a amostra é 
posicionada e um contato elétrico 
através do braço anodo. Duas uni-
dades diferentes de polimento são 
disponíveis, uma para uso conven-
cional e outra para baixa temperatura.

Ao invés de determinar os parâmetros 
de forma demorada através de tenta-
tiva e erro agora é fácil determinar os 
valores corretos depois de uma única 
varredura de uma amostra de um 
novo material. 

O polimento eletrolítico agora perdeu 
muito do seu “mistério” e é usado de 
uma forma mais científica para prepa-
rar amostras metalográficas.

Característica de segurança 
embutidas
Com a LectroPol-5, todas as funções 
são controladas através de um pro-
grama avançado. Um aumento na 
temperatura do eletrólito acima de 
um limite pré-definido vai automa-
ticamente resultar ou em um aviso ou 
no encerramento do procedimento 
em progresso. A tensão e a corrente 
também são monitoradas constante-
mente e se os limites da LectroPol-5 
forem atingidos, os parâmetros são 
automaticamente reduzidos.
Tem-se então segurança máxima 
tanto para o operador quanto para o 
equipamento.

Aço inoxidável,
500x, DIC

Cobre, 
500x, DIC



Com controle de resfriamento 
avançado
A LectroPol-5 é equipada com um sis-
tema de medida e controle embutido, 
monitorando constantemente a tem-
peratura do eletrólito. Assim que uma 
temperatura pré-definida é atingida, 
uma válvula solenoide na mesa de 
polimento é ativada, permitindo que a 
água da tubulação ou líquido de uma 
unidade externa de refrigeração per-
corra a serpentina de refrigeração no 
recipiente de eletrólito. Isto economi-
za recursos preciosos porque o fluxo 
de água de resfriamento fica limitado 
aos períodos em que a temperatura 
do eletrólito está acima de um limite 
pré-estabelecido. 
 
Se não houver água ou unidade de 
refrigeração conectada, ou a tempera-
tura do eletrólito por alguma outra 
razão estiver elevada, um aviso pode 
ser mostrado e eventualmente a Lec-
troPol-5 vai encerrar automaticamente 
o processo.

Para polimento a temperaturas  
sub-zero
Nesta unidade, as serpentinas de aço 
inoxidável são direcionadas para a 
parte traseira da unidade de polimen-
to. Lá elas podem ser conectadas a 
uma unidade externa de refrigeração. 
A unidade externa de refrigeração 
controla a temperatura do eletrólito. 
Com esta configuração, os materiais 
podem ser polidos a temperaturas 
sub-zero.

Ataque externo
A LectroPol-5 está também preparada 
para ataque externo. Isto é frequente-
mente usado quando diferentes 
eletrólitos devem ser usados para 
polimento e ataque. Também com 
ataque externo pode-se definir um 
tempo e a LectroPol-5 vai automa-
ticamente detectar quando a amostra 
é colocada dentro da cuba de ataque 
externo. Então a contagem regressiva 
começa a correr, e a tensão é termina-
da quando o tempo definido termina.

Acessórios
Além do equipamento padrão, podem-
os oferecer acessórios adicionais para 
aplicações especiais.

Caixa comutadora
Para evitar a limpeza constante 
quando se trocam os eletrólitos, a 
LectroPol-5 pode ser equipada com 
duas mesas de polimento e uma 
chave comutadora para alternar entre 
as duas mesas.

Braço de extensão
Para a preparação de amostras altas 
um braço de extensão pode ser mon-
tado

Aço de médio  
carbono,  
500x

Fundido de liga  
de alumínio,  
200x, DIC

As máscaras 
transparentes facilitam o 
monitoramento do nível 
de eletrólito e o ajuste do 
fluxo de eletrólito.
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Dados Técnicos
Fonte de Energia
50/60Hz (carga máx. 9.8A) 1 x 100V / 120V
50/60Hz (carga máx.  4.9A) 1 x 220V / 240V

Tensão/corrente de saída
Polimento  0 - 100V  (passos de 1V) / 6A
Ataque  0 - 25V  (passos de 0.5 V) / 6A 
Ataque externo  0 - 15V (passos de 0.5 V) / 1.5A

Programa e eletrônica
Visor   128 x 240 dots (16 x 40 caracteres)
Controles sensíveis ao toque  Touch pad
Base de dados 10 métodos da Struers + 20 métodos definíveis pelo usuário

Dimensões e peso
Unidade de Controle Unidade de polimento
Largura 385 mm / 15.2” 220 mm / 8.7”
Profundidade 350 mm / 13.8” 350 mm / 13.8”
Altura 160 mm / 6.3” 160 mm / 6.3”
Peso  18 kg / 40 lbs 6.3 kg / 14 lbs

Especificações

LectroPol-5       Código
Equipamento totalmente automático e controlado por microprocessador para polimento  
e ataque eletrolíticos. Completo com unidade de controle, unidade de polimento (04936201)  
e unidade de ataque externo (02250121). Um conjunto de máscaras (04936915) e dois  
recipientes (tanques) para eletrólito (04936902) incluídos 04936133

Unidade de controle com unidade de ataque externo 04936233

Unidade de polimento com um conjunto de máscaras (04936915) e dois  
recipientes para eletrólito (04936902) 04936201

Unidade de polimento para polimento a temperaturas sub-zero, com um  
conjunto de máscaras (04936915), um catodo (04936908) e dois recipientes  
para eletrólito (04936902). 04936202

Caixa de comutação para a conexão de duas unidades de polimento a uma  
Unidade de Controle da LectroPol-5. 04936911

Braço de Extensão, para a preparação de amostras de até 100 mm de altura. 
Pode ser montado na unidade de polimento 04936202 e na unid. pol. 04936201 a  
partir do número de série 4935250 04936909

1 conjunto de máscaras (0,5; 1; 2; 5 cm2 e 1 sem abertura.) 04936915

1 conjunto de 5 máscaras de 0,5 cm2 04936916

1 conjunto de 5 máscaras de 1 cm2 04936917

1 conjunto de 5 máscaras de 2 cm2 04936918

1 conjunto de 5 máscaras de 5 cm2 04936919

1 conjunto de 5 máscaras sem abertura 04936920 

Recipiente para eletrólito com tampa 04936902

Unidade de ataque externo 02250121

Lista de Eletrólitos

A2 A3 D2 
Alumínio Aço Martensítico  Latão
Ferro   Molibdênio Cobre
Níquel Aço Inoxidável Ouro
Prata Titânio
Aço Inoxidável Vanádio
Aços Zircônio
Estanho 
Titânio

O equipamento Struers está em conformidade com as disposições das Diretivas Internacionais aplicáveis e suas 
Normas pertinentes. (Por favor contate seu fornecedor local para detalhes).

Os produtos Struers estão sujeitos a constante desenvolvimento de produtos. Logo, reservamo-nos o direito de 
introduzir mudanças em nossos produtos sem aviso prévio.
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