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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Mikro-IRHD keménységmérő lézeres 
központosítással és forgó mintatartóval 
gumigyűrűk és kisebb gumialkatrészek 
ismétlődő, automatikus vizsgálatához 
Szabványok: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 48-2;  
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A készülék lehetővé teszi mikro-IRHD mérések 
hatékonyságának és pontosságának növelését az 
emberi tényező kiiktatásával a minta elhelyezését 
illetően. A vizsgálandó darabokat mindössze el kell 
helyezni a mintapozicionáló tárcsa mintasorában. A 
készülék minden egyes mintán lézersugár segítsé-
gével keresi meg a megfelelő mérési pontot, majd a 
kijelölt ponton automatikusan elvégzi a mikro-IRHD 
keménységmérést. A készülék lehetővé teszi külön-
böző jellegű minták azonosítását és pozicionálását 
a mérőlapon, valamint automatikusan végrehajtja és 
elmenti a teljes mérési sorozatot. 

Főbb jellemzők 
• A készülék teljes mértékben megfelel az ISO 48 és 
ASTM D 1415 szabványok előírásainak 
• A készülék a Gibitre ISO 17025 akkreditált laborató-
riuma által kiadott ACCREDIA Hitelességi Tanúsít-
vánnyal rendelkezik 
• A Gibitre egyedülálló mikro-IRHD méréstechnikája 
(rubingömb-indenter, a mérési erő szabályzása 
erőmérő cellával) 
• Minden egyes minta pozicionálása a kijelölt mérési 
ponthoz teljesen automatikusan történik, 0,005 mm 
pontossággal 

• Automatikusan kezelhetők 1 és 60 mm közötti 
vastagsággal rendelkező minták 
• Nem szabványos mintadarabok profiljának lézeres 
szkennelése a mérési helyzet kiválasztásához és 
eltárolásához 
• Mikro-IRHD keménység mérése, a relaxációs és 
hiszterézisgörbe szögtényezőjének meghatározása 
• A tűréshatárok automatikus egyeztetése minden 
vizsgált termék esetében 
• Az adatok és görbék tárolása a Gibitre Standard 
SQL adatbázisban. 

Unit of measure: IRHD-M (micro) 
Resolution: 0.01 irhd point 
Test modality: Serial automatic testing of the parts placed across the test line of 
the sample holding disk 
Calculated Results: • IRHD Hardness; • Angle coefficient of hardness relaxation 

curve; • Hysteresis (sample return after load removal); • Correction of hardness 
according to the thickness of the sample 
Laser Device: Class 2 laser sensor; Resolution: 0.005 mm;  
Sample thickness: Between 1 and 60 mm

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuMiRe&from=wiki_hu



