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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Twardościomierz Micro-IRHD z laserowym 
urządzeniem centrującym i obrotowym 
stolikiem na próbki do automatycznego, 
seryjnego pomiaru próbek typu o-ring oraz 
innych małych elementów gumowych. 
Standardy referencyjne: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; 
ISO 48-2; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Aparat umożliwia zwiększenie produktywności i 
dokładności pomiarów Micro IRHD poprzez wyeli-
minowanie wpływu błędu człowieka na pozycjono-
wanie próbek. Konieczne jest jedynie umieszczenie 
badanych próbek na linii testowej pozycjonującego 
dysku.  
Przyrząd wykorzysta wiązkę laserową do wykrycia 
właściwego punktu testowego dla każdej próbki, 
po czym w sposób automatyczny wykony zostaje 
pomiar twardości Micro-IRHD w punkcie testowym.  
Przyrząd pozwala na identyfikację i pozycjonowanie 
różnych typów badanych próbek na płaszczyźnie po-

miarowej oraz automatycznie zarządza wykonaniem 
i prawidłowym zapisem całej sekwencji pomiarów. 
Cechy szczególne  
• zgodność z normami ISO 48 i ASTM D 1415  
• certyfikat kalibracji ACCREDIA wydany przez akre-
dytowane laboratorium Gibitre ISO 17025  
• oryginalna technologia badania Micro-IRHD firmy 
Gibitre (kulisty wgłębnik rubinowy, przyłożenie siły 
testowej przy użyciu ogniwa obciążnikowego).  
• w pełni automatyczne pozycjonowanie każdej 
próbki na docelowym punkcie badania, z dokładno-
ścią 0,005 mm.  

• automatyczna kontrola próbek o grubości od 1 do 
60 mm.  
• laserowe skanowanie kształtu niestandardowych 
próbek, umożliwiające wybór optymalnej pozycji 
testowej dla każdego produktu  
• możliwość pomiaru twardości Micro-IRHD, współ-
czynnika kątowego krzywej relaksacji twardości i 
krzywej histerezy.  
• automatyczna weryfikacja granic tolerancji dla 
każdego testowanego produktu  
• przechowywanie wyników i krzywych w standardo-
wej bazie danych Gibitre SQL. 

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 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

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



