
                                                               
 

Kombine Sertlik Ölçme Cihazı NOVOTEST T-UD2 

 

 

 

Kombine Sertlik Ölçme Cihazı NOVOTEST T-UD2, aşağıdakilerin hızlı tahribatsız sertlik testi 
için tasarlanmıştır: 
 
Cihaz 2 test yöntemi uygular: (Leeb) ve ultrasonik temas (UCI).  
Her iki yöntemin kombinasyonu, kullanıcının tüm metal ürünlerini test etmesini sağlar. 
 
o Standartlaştırılmış sertlik ölçeklerindeki metaller ve alaşımlar; 

o Kalibrasyon için ek ölçeklere sahip çelikten diğer özelliklere sahip metaller (örneğin, demir dışı metaller, 

alaşımlar, dökme demir, vb.); 

o Brinell (HB) sertlik ölçeğinden otomatik olarak dönüştürerek perlitli karbon çelik ürünlerin gerilme 

mukavemetini belirlemek için gerilme mukavemeti (Rm) ölçeğini kullanın. 

 
 
 
 



                                                               
 
Avantajları 

o 2 çıkarılabilir prob: ultrasonik temas empedansı (UCI) ve dinamik, geri tepme (Leeb) 
o Sertlik testi için herhangi bir kısıtlama yoktur (ağırlık, konfigürasyon, yapı, mekanik ve ısıl işlem 

derecesi vb.) 
o Sertleşmiş tabaka derinliği eşyalarının sertliklerindeki değişimleri ve yüzey geriliminin etkisini 

değerlendirmek 
o Geniş sertlik değeri aralığı 
o Kolaylık ve kullanım kolaylığı 
o Minimum baskı sayısı 
o Arkadan aydınlatmalı grafik ekran 
o Probun otomatik tanınması 
o Pillerin kontrolü 
o Genişletilmiş sıcaklık aralığı (soğuğa dayanıklı, -20 ° C'ye kadar) 
o Cihazın dahili belleği vardır ve kullanıcının PC'ye bağlanmasına izin verir 
o Düğmelerle ilgili ipuçları içeren yeni, sezgisel menü 

 

Sertlik testi için UCI yöntemi 
 
UCI sertlik ölçme yöntemi ASTM A1038'e uygundur . 
Ultrasonik temas empedansı (UCI) probu, test alanı minimum kalınlığı (1 mm'den), karmaşık yüzey 
şekilli nesneler ve yüzey sertleştirilmiş tabakaların sertliğini ölçmek için sertlik ölçümü için kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. 
Bu yöntem çok hızlı ve kolaydır: probu test edilen nesne yüzeyine yerleştirin, probu yüzeye gereken 
çaba ile bastırın ve cihazın ekranında gösterilen sertlik değerini kaydedin. Küçük boyutlu elmas 
girinti, 1 mm'den kalın olan tüm öğelerin sertlik değerini ölçmeye izin verir. UCI sertlik testi yöntemi en 
az yıkıcıdır çünkü UCI problu sertlik test cihazı NOVOTEST T-UD2, tezgah sertlik test cihazının 
çoğundan daha küçük baskılar (baskılar) bırakır. Bu nedenle UCI problu taşınabilir bir sertlik test 
cihazı en iyi seçimdir. 
 

Sertlik testi için Leeb yöntemi 
 
Leeb sertlik ölçme yöntemi ASTM A956'ya uygundur . 
Leeb probu (D tipi), büyük nesnelerin (5 kg'dan fazla ve 10 mm'den fazla) sertlik ölçümü için kullanılır 
ve çelikler demir dışı metaller, dökme demirler, kaba taneli malzemeler, vb. UCI yöntemi 
uygulanmadığında UCI sertlik ölçme yöntemini tamamlar. 
Bu yöntem çok hızlı ve kolaydır: probu test edilen nesneye nesne yüzeyine dikey olarak yerleştirin, 
yayı şarj etmek için probu itin, ölçüm yapmak ve ekranda gösterilen sertlik değerini kaydetmek için 
probun üstündeki düğmeye basın . Leeb ölçüm yöntemi için NOVOTEST-UD2, çelik, paslanmaz 
çelik, dökme demir, bronz, alüminyum gibi çok çeşitli malzemeler için sertliği otomatik olarak 
hesaplar. 
Kombine sertlik test cihazı en evrensel olanıdır, yeniden kalibrasyona gerek yoktur ve “kutudan çıktığı 
gibi” tamamen çalışır durumdadır. 
 

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

Ultrasonik  prob tipleri 
 

 
1kgf (10N) 2,2 lbf, 5kgf (50N) 11lbf, 10kgf (98N) 22lbf 

 

Leeb Prob tipleri             
 

 
D, DC, DL, C, D + 15, E, G 

 

İndentör 
 

 
Elmas ucu (UCI)  , Sertleşmiş top (Leeb) 

 

Sertlik ölçeği 
 

 
HRC, HB, HV 

 

Ölçüm sertlik aralığı    
 
Rockwell 20 – 70  Brinell, HB  90 – 450  Vickers, YG 230-940 
 

 

Ölçüm hassasiyeti 
 

 
HV + / -% 3 - HRC + / -% 1,5 - HB + / -% 3 

 

Standart 

 
ASTM A1038, ASTM A956, ASTM E140 
 

 

Ölçüm yönü 
 

 
360 ° 

 

Çalışma Sıcaklığı 
 

 
-20… +40 ° C 

 

Güç Kaynağı 
 

 
2 adet AA pil 

 

Boyutlar 
 

 
120x60x25 

 
 

 
Standart Teslimat 
 
 

o Sertlik ölçme Cihazı 
o UCI probu (seçim için 10N, 50N veya 98N) 
o Leeb probu (D tipi) 
o 2 adet AA pil 
o Şarj cihazı 
o USB kablosu 
o Kullanım kılavuzu 
o PC için yazılım 
o Kalibrasyon sertifikası 

 
 

 

 

 


