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Vă mulţumim pentru achiziţionarea durometrului mecanic Shore marca SAUTER. Ne exprimăm speranța că funcţionalitatea şi 
calitățile excelente ale acestui aparat vă vor satisface pe deplin. Vă stăm la dispoziţie pentru orice nelămurire, cerință sau sugestie.  
 

 
 
 

1. Privire de ansamblu 
În general gradul de duritate al plasticului se măsoară cu un durometru Shore, folosindu-se fie scala Shore A, fie scala Shore D. 
Aceasta este metoda preferențială pentru cauciuc şi elastomeri şi totodată pentru plastic „moale”, precum poliolefină, 
fluoropolimer şi vinil. Scala Shore A este folosită pentru cauciuc „moale”, iar scala Shore D pentru cauciuc „tare”.  
Shore C/Shore 0 este folosită în principal pentru testarea cauciucului spongios, buretelui, plasticului microporos etc.  
Aceste 3 Shores (v. imaginea de mai sus) nu pot fi înlocuite unele cu altele. Pentru fiecare domeniu de măsurare a durității trebuie 
să folosiţi Shore-ul corespunzător.  

 
Produs conceput conform următoarelor standarde:  

• DIN 53505 
• ASTM D2240 
• ISO 868 

 



2. Date tehnice 

 
Model 
Corp solid  
pentru penetrare 
 

Dimensiuni vârf 
 

Adâncime penetrare 
 

Presiune test 
 

Forţa de arcuire  
măsurabilă 
 

Domeniu de 
măsurare 
 

Diametru scala 
 
Greutate netă (brut) 
 
Dimensiuni 
 
Filet 

 
 

3. Metoda de măsurare  
Acest durometru mecanic, la fel ca multe alte durometre, măsoară adâncimea de penetrare într-un material, pe baza forţei 
generate pe un accesoriu măsurători standardizat.  
Această adâncime depinde de duritatea materialului, caracteristicile sale viscoelastice, forma accesoriului măsurători şi durata 
testului. Cu acest durometru se poate măsura duritatea de start sau adâncimea de penetrare după o anumită durată de timp.  
Pentru a putea măsura duritatea (adâncimea de penetrare) testul de bază are nevoie de aplicarea uniformă a forţei, fără vibraţii.  
Dacă doriţi o măsurătoare a durității limitată în timp este nevoie de aplicarea repetată a forţei, de atâtea ori de câte ori este 
nevoie.  
Materialul de testat trebuie să aibă o grosime de minim 6,0 mm (cca. 25 inchi).  

 

4. Depozitarea  
După utilizare depozitaţi aparatul de măsură în cutia sa. Nu depozitaţi aparatul în medii umede sau cu concentraţie mare de praf 
ori în locuri în care poate intra în contact cu uleiuri sau substanţe chimice.  
 

5. Calibrarea  
Aşezaţi aparatul de măsură pe placa de calibrare pe o bază de suport dură; sonda de măsurare se introduce în orificiul plăcii de 
calibrare.  
Pentru calibrarea aparatului de măsură folosiţi inelul exterior al ecranului rotund orientându-vă după valoarea standard a plăcii 
măsurători.  
 

6. BANC DE PROBĂ DUROMETRU SHORE cu HB 

 



Bancul de probă TI pentru durometrul Shore poate fi achiziţionat suplimentar la durometrul HB.  
Acest banc de probă este foarte robust şi de aceea va rezista mai mulţi ani dacă va fi manevrat şi îngrijit în mod corespunzător.  
Pentru întrebări, cerinţe sau sugestii adresaţi-vă departamentului clienţi al companiei noastre.  
 

7. Introducere 
Bancul de probă a fost conceput special pentru durometrele noastre Shore. Împreună cu acesta rezultatele măsurătorilor vor fi cu 
25% mai stabile şi mai precise. TI-A0 este utilizat pentru durometrele HB Shore A şi 0, iar TI-D pentru durometrul HB Shore D.  
 

8. Structura  

 
9. Manevrarea 
Durometrul se fixează prin înşurubare pe dispozitivul de montare al bancului de probă. Blocul aparatului de măsură se așază pe 
placa din sticlă. Apoi levierul de comandă, aflat în poziţie de echilibru, este apăsat pentru a introduce vârful durometrului în orificiul 
din bloc, până ce acesta stă complet pe bloc (piciorul instrumentului atinge în întregime blocul).  
Valoarea durității afişată pe scală trebuie să corespundă domeniului ± 1 din valoarea imprimată pe bloc (partea inferioară). Dacă 
valoarea nu este 100±1, atunci rotiţi piuliţa de reglare de sub placa de sticlă până când valoarea ajunge la 100±1.  
Dacă folosiţi durometrul fără bloc, atunci apăsaţi levierul de comandă, aflat tot în poziţie de echilibru, până când piciorul vârfului 
de testare atinge complet placa de sticlă. Şi în acest caz trebuie să se obţină o valoare a durității afişată pe scală în interiorul 
domeniului 100±1. Dacă nu este aşa rotiţi piuliţa de reglare până ce obţineţi această valoare implicită.  
Apoi aşezaţi materialul de testat pe placa de sticlă. Apăsaţi cu grijă levierul de comandă prin aplicarea forţei greutăţii bancului. 
Dacă durometrul atinge în întregime materialul de testat, atunci pe scală apare o valoare. Timpul de afişare al măsurătorii pentru 
cauciucul termoplastic este de 15 sec., iar pentru cauciucul vulcanizat sau alte tipuri necunoscute de cauciuc este de 3 sec. Modelul 
Shore C poate afişa valoarea măsurată la o secundă după ce durometrul a atins în întregime materialul de testat.  
 

10. Observaţii 
1. Acest banc de probă poate fi folosit numai pentru durometrele Shore. Dacă el este utilizat pentru alte durometre, atunci 

trebuie să ajustaţi greutatea în funcţie de cerinţe.  
În acest sens aveţi la dispoziţie regula GB/T531.1-2008:  

 
Atenţie: pentru a se putea garanta precizia măsurătorilor setaţi toate componentele una după alta.  
2. Nu folosiţi bancul de probă decât în medii lipsite de vibraţii. Viteza max. de print în timpul testului este de 3,2 mm/s.  
 

11. Întreţinerea  
Pentru a evita rugina ştergeţi bancul de probă după fiecare utilizare folosind o cârpă moale.  
Nu folosiţi în niciun caz agenţi de curăţare agresivi.  
 


