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Młotki Schmidta
Normy:

EN 12504-2

ASTM C805

JGJ/T 23-2011

EN 13791

Silver Schmidt typ ST/PC (N/L)
Zakres pomiarowy 10 – 100 MPa. Badania przeprowadzone przez niezależne laboratorium BAM 
wskazują na mniejszy rozrzut wyników niż w przypadku oryginalnych młotków Schmidta. 
Niezależność kierunku uderzenia i możliwość zalecanego przez większość norm tworzenia 
własnych krzywych konwersji dla nietypowych mieszanek betonowych. 
Wyposażony w dużą pamięć i statystykę pomiarów. 
Transfer danych do PC za pomocą oprogramowania Hammerlink dostępny w wersji PC.

Typ L ma zredukowaną energię uderzenia do 0,735 Nm i jest przeznaczony do badania materiałów cienkościennych 
o grubości pomiędzy 50 a 100 mm, elementów drobnych oraz wrażliwych na uderzenie.

 

Młotki Schmidta wprowadzone na rynek na początku lat 50-tych XX w.
przez szwajcarską firmę Proceq są obecnie najczęściej stosowanymi 
przyrządami do szybkiej oceny wytrzymałości betonu, skał i materiałów 
w rolach (folia, papier). Dzięki ciągłemu udoskonalaniu produktu 
dostępne są w 2 podstawowych typach i wielu różnorodnych wersjach.

Typ N posiada standardową energię uderzenia 2,207 Nm. Stosowany do badania elementów o grubości min. 100 mm, 
mocno przytwierdzonych do konstrukcji.

Oryginalny młotek Schmidta typ N/L, NR/LR, Digi Schmidt ND/LD
Zakres pomiarowy 10 – 70 MPa. Liczba odbicia odczytywana bezpośrednio ze skali. 
Stosowany do określania wytrzymałości betonu, jego jednorodności oraz wyznaczania
obszarów konstrukcji o złej jakości. Młotek ten jest również powszechnie stosowany do badania skał i minerałów.
Dostępna również wersja NR/LR, gdzie wartości odbicia rejestrowane są na taśmie papierowej w postaci wykresu 
słupkowego, oraz DIGI Schmidt, w którym wartości odbicia przechowywane są w rejestratorze elektronicznym. 
Posiada ponadto zaprogramowane krzywe konwersji, korektę kształtu próbki i warstwy karbonatyzacji 
oraz umożliwia transfer wyników do PC za pomocą oprogramowania ProVista.  
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Oprogramowanie Hammerlink

• Odczyt zawartości pamięci

• Zestawienie i sortowanie danych

• Korekta i statystyka

• Tworzenie krzywych konwersji

• Wydruk i eksport do innych aplikacji

Paper Schmidt 
Dedykowana wersja przeznaczona do badania twardości materiałów w rolach. 
Automatyczna detekcja kierunku uderzenia. 
Wyniki pomiarów wyświetlane są na zintegrowanym wyświetlaczu.
Automatyczna kalkulacja średniej twardości, zakresu i odchylenia standardowego. 
Możliwość transferu i obróbki danych w PC za pomocą oprogramowania Paperlink. 
Zgodność z normą TAPPI T 834.

Kowadło wzorcowe
Firma Proceq oferuje szeroki wybór kowadeł wzorcowych zgodnych z normą EN 12504-2. Pozwalają one na szybkie
i precyzyjne sprawdzenie wskazań i kalibrację młotków Schmidta przed rozpoczęciem pomiarów, co jest wymagane 
przez większość stosowanych norm.

Rock Schmidt 
Dedykowana wersja przeznaczona do zastosowań geologicznych. 
Zakres pomiarowy 10 - 100 N/mm². 
Rozbudowane funkcje statystyki (ASTM, ISRM, tryb stopnia zwietrzenia, średniej, mediany, użytkownika)
i wprowadzania korekcji, przetwarzanie danych zgodne z ASTM D 5873, ISRM (2008). 
Oprogramowanie Rocklink pozwala na przegląd, sortowanie i wydruk dokonanych pomiarów lub ich eksport 
do innych aplikacji, jak również wybór korelacji wartości R z modułem Younga oraz UCS (odporność na ściskanie). 
Zgodność z normą ASTM D 5873.

Młotek wahadłowy OS-120 typ PM/PT
Model PM opracowany specjalnie do wykonywania badań materiałów o niskich twardościach, jak:
zaprawy, spoiny itp. Wersja PT do bardzo niskich twardości, dzięki zwiększonemu rozmiarowi głowicy, 
pozwala na badanie płyt gipsowych. Konstrukcja młotka umożliwia badania tak w poziomie, jak i w pionie.


